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هرامش 90 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 90

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

یتاجنروپ یفطصم  / مبلق هتسکش  رولب 

ضحم وت  هک  تدوخ -  لالز  هرطاخ  زا  يا  هظحل  ار  ام  رطاخ  درادن ، مه  ندرم  نتفر و  لایخ  ایوگ  هک  يدـبا  ییاهنت  نیا  رد  ایادـخ !
.رادم غراف  یضحم -  تقیقح  تقیقح و 

نارگاشامت ناگمه ، ام  دنک و  بلـس  ام  زا  ار  یبوخ  ریخ و  نایب  كرد و  تذل  هار ، جـک  ِناطیـش  ياه  همزمز  اه و  هنیمز  هک  راذـگم 
.میشاب هتفر  تسد  زا  ِتقیقح  ِنایرگ  توهبم و 

ِیفیحن هب  قـشع ، تقیقح و  ییارـس  هساـمح  ناراگدـنوادخ  نیا  ناربماـیپ ، هدارا  مزع و  هیحور و  زا  .تسا  كدـنا  اـم  ناوـت  ایادـخ !
.نک الط  ایمیک  نآ  هب  ار  ام  دوجو  سم  ناشچب و  یمَن  ام ، ياه  هزیگنا 

هب تسوت ، يوس  هب  وت  قلخ  ِناوخارف  وت و  ناوضر  تشهب  يوس  هب  ام  هتـسب  ياه  لاب  رگدازآ  هک  هنادـنمرنه  شـالت  زا  ار  اـم  ایادـخ !
.زاسم رود  يا  هحمل  ردق 

رد ندیتلغ  ورف  ات  هک  اجنآ  طارـص ، وحم  دولآ  هم  رد  .يرت  هاگآ  نارگید  همه  زا  ام  لاح  هب  وت  ادـخ ! يا  اه ! ببـس  همه  ببـسم  يا 
.نادرگم مورحم  شیوخ  تیاده  هام  ِيا  هرقن  شبات  زا  ار  ام  تسا ، یسَفَن  زا  رتمک  هلصاف  وت  زا  قارف ، خزود  دیعبت و  منهج 

يا هدیزرو  تمه  ام  تیبرت  هب  هک  تسوت  غیرد  یب  فطل  زا  یگمه  هاگ  اه ، یبات  یب  اه و  یسک  یب  اه ، یتخـس  اه و  جنر  ادخ ! يا 
رب اپ  نایرگ و  میناربخ ، یب  اه  یگدروخرـس  اه و  تیمورحم  يدـنمدوس  زا  اه ، يداش  اه و  ینیریـش  يایوج  یناـکدوک  ِناـسب  اـم  و 

.نابوک نیمز 

.ریگ ناسآ  ام  رب  ار  ام  ياه  یلد  هداس  سیونب و  ام  تیموصعم  ياپ  هب  ار  ام  ياه  یکدوک  ادخ ! يا 

! ادخ يا  هتشارفا ! اعد  زاین و  هب  ياه  تسد  شخب  تاجن  نامسیر  يا 
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ییاضر هدیمح  / یگدنب ياه  هنماد 

.تسا شتسرپ  میـسن  زا  راشرـس  هک  ییاوه  رد  مروآ ؛ یمرب  سفن  دنلب ، هوکـشاب و  .مشک  یم  رـس  ما  یگنـشت  مامت  اب  ار  تمان  یهلا !
.موش یم  یهت  شیوخ  نتشیوخ  زا  مارآ  مارآ 

.دوش هدوزفا  مناهانگ  رب  یهانگ  ما ، هدرک  زاغآ  وت  مان  اب  هک  يزور  نیا  رد  ات  هاوخن  ایادخ !

نیا .منک  افو  وت  اب  ما  هتـسب  نامیپ  هچنآ  ره  هب  اـت  شخبب  یتصرف  ما ، هدـینت  روبجم ، ياـه  بش  اـهزور و  رد  همه  نیا  هک  ارم  ایادـخ !
تمحر تباجا و  دـنلب  ناراسخاش  هب  مناتـسد  ندیـسر  هب  مه  زونه  اما  دـنک ؛ یم  ینیگنـس  ما  هناش  رب  تخـس  كاخ ، رد  ياـه  هیناـث 
شزرمآ زا  ار  وت  تساک و  دهاوخن  وت  هوکش  زا  شـشخب  نیا  هک  شخبب  ارم  روایب ؛ نوریب  متلفغ  ياهزورید  زا  ارم  ایادخ ! .مراودیما 

.دیسر دهاوخن  ینایز  نم 

هتخوس ناکلاس  هب  هراومه  هک  ییاـه  تمعن  نک ؛ ناـمهیم  گرزب  تمعن  ود  هب  شیوخ ، فطل  ياـهتنا  یب  هرفـس  رب  ارم  اراـگدرورپ !
هتخای مامت  اب  ار  زوس  ناوختـسا  هبذج  نیا  راذگب  .هاگنابـش  رد  شزرمآ  هعیلط و  رد  تعاط  يا ؛ هتـشاد  ینازرا  شیوخ  تقیرط  ناج 

.مشکب سفن  میاه 

ياه هرد  هب  ارم  ما ، هداتسیا  یگدنب  ياه  هنماد  رب  هک  ایلاح  .نادرگ  راوتـسا  قوش ، هرطاخمرپ  ياه  هداج  رب  ارم  ياه  ماگ  اراگدرورپ !
.ناشکم مشتآ  ناگترپ  هب  ناراکبان ، هلسلس  اب  .نازغلم  مهو ، هانگ و  دولآ  هم 

یم ییابیکـش  وت  زا  اهنت  شیوخ ، زا  زیرگ  يارب  نم  تسا و  نمیا  تخـس  وت  راـصح  .منک  لـکوت  وت  رب  زج  هک  هدـن  متـصرف  ایادـخ !
.میوج

.مبای یمن  ییاهر  نآ  زا  یتقو  تسا ؛ نم  منهج  كاخ ، .دوش  یم  زاغآ  ییوت  هک  يا  هملک  اب  زیچ  همه  .مسانـش  یمن  وت  زج  یهوکش 
.یبوک یم  مناج  ياه  هرخص  رب  جوم  جوم  رت ، کیدزن  وت  مدرگ و  یم  وت  زا  يا  هناشن  لابند 

! ماوت ریگملاع  رطع  يوپاکت  رد  بات  یب  هچ 

میوج یم  يرظن  بحاص  هیداب  نیا  رد  نم  »

میوج یم  يرب  هار  ما و  هدرک  مگ  هار 

مدرک دجسم  هناختب و  هناخیم و  كرت 

« میوج یم  يرذگهر  تخُر  ِقشع  ِهر  رد 

ص:2
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یجنپ هجیدخ  / شخبب ارم 

.وت میرح  هب  تسین  مندمآ  ياپ  هانگ ، ترثک  زا  ایادخ !

! متسکش یتسب و  دهع  متخیرگ ، یتخاون و  مدماین ، يا و  هدناوخ  ارم  رایسب  هچ 

يرون تسین ، يا  هنزور  هدیسر ، تسب  نب  هب  مهاگن  .ما  هدمآ  گرزب  کچوک و  ناهانگ  زا  یلت  اب  نم 

.دنا هدش  اه  نامسآ  نادرگرس  میاه ، تسد  .تسین 

، وس ره  رد  اـهر  ما  هدـش  يراـخ  هتوب  .مجنگ  یمن  مدوخ  هدودـحم  رد  رگید  .دـشاپ  یم  مه  زا  ار  مدوجو  هرذ  هرذ  نایـصع ، ياوـه 
هلاچم نم  رد  بش  .نتـسیرگ  يارب  يا  هناش  هن  ندوسآ ، يارب  مراد  ییاج  هن  اهرد ؛ مامت  زا  هدش  هدنار  ناهج ، ياه  مشچ  رد  هدـیلخ 

مدق هب  .وت  هناخ  نشور  ياه  هداج  زج  تسین ، یهار  .دنک  یم  مومـسم  ار  اوه  مناهانگ ، دنت  يوب  .دـننازیرگ  نم  زا  همه  .تسا  هدـش 
.مراذگب تا  ینابرهم  ناماد  رب  رس  رگید ، راب  کی  ات  هدب  تشگزاب  تردق  میاه 

شاـک متـشاذگ ! یمن  رتارف  اـپ  وت ، تعاـطا  ورملق  زا  يا  هظحل  اـما  .یتـسه  هخاـش  نیرترود  رب  مدوب  هدیکـشخ  درز و  یگرب  شاـک 
! مدمآ یم  وت  يوجو  تسج  هب  ار  ناهج  مامت  نانک ، هلوره  هک  ناشورخ  مدوب  يا  هناخدور 

یم هدـنز  ار  یلاها  ناج  وت  حـیبست  زا  يزاوآ  هب  ماش ، حبـص و  ره  اـت  تسدرود ، ناـتخرد  رب  هدـیزگ  نایـشآ  مدوب  يا  هدـنرپ  شاـک 
! مدرک

! نک ریهطت  تا  ینابرهم  لالز  رد  ارم  ایادخ !

! مخرچب تتمارک  نشور  رادم  رب  راو ، هناورپ  راذگب 

! نک نشور  ترفغم  سوناف  رازه  رازه  نم  رد 

! نک زاب  مناج  يور  هب  قایتشا ، زا  هرجنپ  رازه 

.ناسرب تباجا  ياه  هراتس  يدنلب  هب  ار  مناتسد  یهاتوک 

! مدوجو هنییآ  زا  ریگرب  راگنز 
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! ناشوپب وفع  سابل  میاه  يدب  رب 

! ناشوپب هدرپ  میاه  بیع  رب 

! هدب نداتسیا  ناوت  مناوناز  هب 

.مدرگ ناگتشرف  هدجس  هتسیاش  ات  شخبب  لامک  ارم 

يریدن هیقر  / ...هک تسه  یسک  هشیمه 

، یناوخ یم  زاوآ  نم  اب  تولخ ، ياه  هچوک  رد  اه  بش 

.منک یمن  رپ  وت  دای  اب  ار  ما  ییاهنت  نم  یلو 

، ییآ یم  دورف  مزاین  ردق  هب 

اما

.دننز یم  لاب  وت  ریغ  هب  ور  مناتسد ،

، يوش یم  هدرتسگ  میاهوزرآ  تعسو  هب 

.دبوک یم  گنس  هب  ار  مربص  ما ، یگدز  باتش  یلو 

ییآ یم 

ییآ یم 

ییآ یم 

؛ یسرب نم  دودحم  مهف  هب  ات 

.منک یم  مگ  ار  وت  مه  زاب  یلو  نم 

موش یم  مگ 

.ندوب وت  یب  توهرب  رد 

موش یم  مگ 
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مشک یم  دایرف  اباحم  یب  و 

؟ ...تسه یسک  ایآ 

یناوخ یم  زاوآ  نانچمه  وت  و 
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مشک یم  دایرف  نانچمه  نم  و 

...ایآ

تسه یسک  هشیمه  اما 

وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی   » هک

« وه ّالإ  کیرش  هدحو ال 

يدحوم همیهف  !/ هدب مهانپ 

! اراگدرورپ

، مشاب تهاگرد  هدنهانپ  زاب  يراسمرش ، همه  نیا  اب  یتساوخ  یمن  رگا  هک  متسه  تا  ینابرهم  هب  راودیما  مهایـسور ، تخـس  هکنآ  اب 
.مدرک نایصع  نم  یلو  يدرک ، متیاده  وت  ما ، يدیرفآ  یمن 

؛ وت هب  مدرگزاب  ات  يداد  متلهم  متـسب ، وت  اب  هک  يدـهع  هب  شیوخ و  هب  مدرگزاـب  اـت  يداد  متلهم  مباـیب ؛ هک  يداد  متلهم  وت  ایادـخ !
.ما هدروآ  هانپ  وت  نابرهم  ناماد  هب  ینادرگرس ، هوبنا  زا  هتسکش  دوخ  رد  هتسخ و  ما ؛ هدمآ  تمرک  وفع و  دیما  هب  نونکا ،

.رادم غیرد  نم  زا  ار  تشیاشخب  لالز  نم ! يادخ 

یمیظعلادبع همطاف  / يا هدناوخ  ارم  وت 

.ما یسانشدوخ  مخ  چیپ و  ُرپ  ياه  هداج  مگردرس  زونه  ار !؟ مدوخ  ما  هتخانش  ردقچ  تسا !؟ هدنام  ردقچ  وت  ات  مدوخ  زا 

.مشاب ربخاب  وت  يوتردوت  نامسآ  زا  ما ، هدرک  ناهنپ  یشومارف  ياه  هچوک  سپ  رد  ار  مدوخ  هک  ینَم  هنوگچ 

! نک مهاگن 

ات تسا  یفاک  تا  ییادخ  ِروش  تشُم  کی  .مناجیه  یب  نادرگرـس  حور  دوش  ور  ریز و  ات  تسا  یفاک  نم  يارب  تهاگن  هبذـج  کی 
! ادخ يا  تفاطلا  ِتیاهن  یب  اب  ارم  ریذپب  .ما  ینیمز  قمر  یب  ياه  لاب  دریگب  رَپ 
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.دراد ندوب  وت  یب  رد  هشیر  میاه ، یمگردرس  اه و  بارطضا  همه  هک  مناد  یم 

.ار نامدوخ  دریگ  یم  ام  زا  هک  تساه  هلصاف  نیا  هشیمه 

.تسا هدنامن  يزیچ  وت  ات  منک ؛ مک  وت  اب  ار  ما  هلصاف  دیاب 

ار مدـیما  هک  یتسه  نابرهم  ردـقنآ  مناد  یم  .ینک  یمن  هاگن  نم  هتـسکش  ياه  لاـب  یکچوک  هب  هک  یتسه  گرزب  ردـقنآ  مناد  یم 
.ینک یمن  دیماان 

وت زا  هک  مَنَم  نیا  ییادخ و  وت  .ما  هدرک  مگ  داب  يوهایه  رد  ار  ما  یگدنب  هک  مَنَم  نیا  ییادخ و  وت 

.يا هدناوخ  ارم  وت  نوچ  موش ؛ زیررس  قشع  زا  مهاوخ  یم  رگید  .مراد  هلصاف  اه  گنسرف 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب  ) تاولص

هراشا

(2  ) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

ناعراز هرینم  / دیما دیپس  ندابداب 

رادولج یـسک  .دـنام  یمن  یناما  شبوشآ  ياه  هظحل  رد  هثداـحرپ ، یناـفوت و  يا  هظحل  مارآ و  مارآ  يا  هظحل  .تساـیرد  لـثم  اـیند 
، زآ توهـش و  عمط و  صرح و  جاوما  دـنا و  هدنـشک  ورف  نآ  ِهاـنگ  اـطخ و  ياـه  بادرگ  .تسین  شا  هنتف  بیرف و  دـنلب  ياـه  جوم 

.هتسب ورف  تلفغ ، یتسم  یگدولآ و  باوخ  هب  مشچ  تسا و  راتفرگ  لهج  دنب  رد  اپ  تسد و  .هدنبوک 

رگا بادرگ ؛ جوم و  یکیرات و  نیا  اب  ناشورخ و  نیگمهـس و  يایرد  نیا  اـب  راـک ، رد  هدـنامورف  ِناوتاـن  ِدـلبان  ِنم  درک  مهاوخ  هچ 
هب نآ  زج  دـنام و  نمیا  دـیآرد ، نآ  رد  هک  ره  هک  یتاجن  یتشک  داب -  ناـنآ  رب  ادـخ  مالـس  هک  دـمحم -  لآ  تاـجن  یتشک  دـشابن 

.دسر تکاله 

اهنت نیا  .ناگدرک  مگ  هار  همه  دـیما  شدـنلب ، مچرپ  تساـیند و  هباـقرغ  ناگدـنامورف  ناگدـنامرد و  لد  ِینـشور  شدـیپس ، ناـبداب 
.دسر یم  لحاس  هب  هک  تسا  یتاجن  یتشک 

سپ یمدـق  رگا  يا و  هتفر  ورف  ایرد  رد  يورب ، شیپ  یمدـق  رگا  نتفای ؛ تاجن  ینعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  اـب  یمدـق  مه 
نیرتانـشآ نیرتاناد و  نیرت ، هربخ  اب  یهارمه  تسا ؛ دـمحم  لآ  اب  یهارمه  رد  ییاهر ، تاجن و  هار  اهنت  .یبادرگ  رد  مه  زاب  ینامب ،

.نایادخان

نتسیز و ناش  مالک  ریوصت  باق  رد  نداهن و  ناشاه  مدق  ياج  مدق  ادخ و  لوسر  نادناخ  مچرپ  ریز  نتفرگ  هانپ  يراگتسر ، هار  اهنت 
.تسا ندرک  لمع  ناشرادرک  شنم و  رب  ندرپس و  ناشراتفگ  هب  لد  نداهنن ، نوریب  نآ  زا  اپ 
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مالـس و تاجن ؛ یتشک  يادـخان  رب  دورد  مالـس و  نابرهم ، انـشآ و  هار  تسا و  رادـیب  ادـخان  .تسا  مارآ  یتشک  تسین ، رود  لحاس 
! بآ تارذ  همه  ددع  هب  يدورد 

نایلیلخ يدهم  / راهب رد  راهب 

.ریسا سرت ، بارطضا و  ياه  تسد  نایم  رد  ناهج  دوب و  ریجنز  رد  حبص ،

.مهرد رانید و  هدرب  تلاهج ، نایادخان  مهبم و  شودخم و  قشع ، زبس  هفیحص  طوطخ 

خاک نوتـس  تسکـش ، اه  « رـصیق  » رـصق ياه  هیاـپ  ناـهگان ، ...تفـشآ  یمنرب  نازخ ، بوشآ  رب  تفگ و  یمن  تخرد  زا  سک  چـیه 
.تسشن ورف  زورفا ، تملظ  ياه  هدکشتآ  موش  ياه  هلعش  تسسگ و  مه  زا  اه  « ارسک »

یلص دمحم  و  ربکا » هّللا   » ياوآ زا  راشرـس  نیمز ، تشگ و  رگ  هولج  ناهج  رد  لیلج ، ّبر  لیمج و  ترـضح  لامج  هولج  نیرتابیز 
هشیدـنا و هب  دـناوخارف ؛ نامـسآ  هب  ار  ناسنا  دـمآ و  وا  اوِحْلُفت .» هّللا  َِّالا  َهِلا  اُولُوق ال  : » درک دایرف  ار  يراگتـسر  داـیرف  هلآ ، هیلع و  هللا 
اب وا  .درب  تزع  جوا  هب  تلذ  ضیـضح  زا  دوب -  هدرم  دوب -  هدرب  هک  ار  نز  درمـشرب و  اوـقت »  » ار تیناـسنا  ساـسا  دـمآ و  وا  .ناـمیا 

.ییاسراپ یکاپ و  زامن ، رطع  اب  دیشخب و  ییابیز  ناریمض ، یکاخ  حاورا  رب  دیحوت ، توارط 

«. ِقالْخَْألا َمِراکَم  َمِّمَتُِأل  ُتثُعب  ّینا  : » شرورپ هتخیگنارب  شناد و  هنیدم  كْالفَْالا ؛» ُْتقَلَخ  امل  كالَْول  : » دوب شنیرفآ  هناهب  وا 

«. ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : » نیرفآ تدحو  شمایپ  دوب و  اه  لد  شخب  تفلا  وا 

.تسویپ میقتسم  طارص  هب  تسب و  لد  داحتا ، قافتا و  هب  دیاب  تسا ؛ فالتخا  لوصحم  یناریح ، ینادرگرس و  هچره 

.دیمد کیرات  هتسخ و  ياه  لد  رب  ار  قشع  نامیا و  رون  دیسر و  ارح »  » زا نابل  رب  تمحر  ِمایپ  ادخ ، هدژم  دصاق 

 . ...نیشن لد  نیریش و  حبص ، دنخبل  نوچمه  ناگمه -  هاگن  رد  یگدنز -  دیدرگ و  نیذآ  راهب ، نوچ  شیانشور  زا  نامز ، نیمز و 

! نابات دیشروخ  يا 

! نادرگ نارابرون  باتفآ ، ياه  هیآ  اب  ار  ناماه  لد  نامسآ 
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نیدلاردب مظاکدمحم  «/ سی  » و هط »  » شوخ يوب 

ياج رد  تتاولـص ، رطع  اب  هتـسب ، هرجنپ  نارازه  .دوش  مرگ  نآ  اب  ام  سلاجم  هک  تسا  هدرکن  تبث  وت  زا  رتـالاب  یماـن  شنیرفآ ، ملق 
ار دوخ  یگدنز  همه ، .دـش  رداص  ایند  همه  هب  وت  هنیدـم  زا  هک  تسا  دزنابز  يا  هیامرـس  نید ، توارط  .دوش  یم  هدوشگ  نیمز  ياج 

.دنأوت قالخا  بتکم  ِنادرگاش  همه  اه  لد  دنا و  هدرک  رطعم  وت  هریس  زا 

دراد و رطاخ  هب  كالفا ، هک  یتسه  يرون  نیتسخن  وت  .دوش  یم  ندورـس  تشهب  زا  هرـسکی ، شراک  دنادب ، وت  زا  یکدـنا  هک  یـسک 
ِساپس .تخیمآرد  نید  اب  ار  لقع  ياه  مایپ  نیرت  هناقشاع  دز و  طخ  ار  تیلهاج  دیدرت  ِياه  بش  هک  يرون  یگرزب ؛ همه  ینعی  نیا 

.دیآ یمنرب  یملق  چیه  زا  ناگتفخ ، تیاده  ریسم  رد  تا  يدرمیاپ 

نآ زا  يزورون  نافراع  هک  تسوت  ِنآ  زا  هاگن  نیرت  يراهب  .دـنکارپ  یم  ار  سی »  » و هط »  » شوخ يوب  وت ، دای  .مینک  یم  زاب  ار  نآرق 
.دنیوج یم  ددم 

.دسرپ یم  وت  زا  ار  دوخ  هار  ییوکین ، ِدیشروخ  .ددرگ  یم  تتلاسر  زبس  ياهزور  درگ  ناهج ،

.دننک وبشوخ  ار  دوخ  ناهد  زین  رذگهر  ناگتشرف  ات  تسا ؛ هدش  هتشاک  تتاولص  لگ  ام ، زامن  ناتسوب  رد  میناوخ و  یم  زامن 

يدمحم سابع  / مالس نیلوا 

مالس نیلوا  يا 

لوسر نیرخآ  يا 

باتب ام  ماش  رب 

لوفا یب  هام  يا 

رون یقریب ز  اب 

يدمآ قرشم  زا 
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هفوکش بل  رب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  گناب 

تندید قوش  زا 

راشبآ دش  نایرگ 

ضحم ریوک  وت  اب 

راهب نماد  دش 

لازیال تاذ  يا 

نیقی بحاص  يا 

مییوت مد  زا  تسم 

نیرخآ ماج  يا 

نیمز شمارآ 

نامز هیامناج 

يدز رس  هراب  کی 

ناهج هنیس  رد 

باتفآ دننام 

يدز رس  قوش  اب 

نیمز دفکشب  ات 

يدمرس حبص  رد 
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مییوت هنشت  ام 

ناج همین  كاخ  نوچ 

رابب ام  ناج  رب 

نابرهم ربا  يا 

نیا نکشب  زیخرب و 

ار هزات  ياه  تب 

همه نیا  نک  ناریو 

ار هزات  يارسک 

مالس نیلوا  يا 

لوسر نیرخآ  يا 

باتب ام  ماش  رب 

لوفا یب  هام  يا 
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( هالصلا یلع  یح   ) زبس جارعم 

ییاضر هدیمح  / رون نایرج 

! اراگدرورپ

.ما هدش  رت  کیدزن  وت  میرح  هب 

.میاسب تفطل  ياه  هچیرد  رب  هجنپ  ما ، يراودیما  مامت  اب  ات  ما  هداتسیا 

.میاشگب مشچ  ار  ما  یگدنب  ات  يروآرد ، وناز  هب  نم  ناج  رد  ار  یشومارف  ات  ما  هداتسیا 

ار یگدـنب  لالز  ات  دوش ، هزات  منابل  رب  اهراب  یگدـنب ، زار  اـت  هدوشگ  يا  هداجـس  رب  ما  هداتـسیا  .ما  هدز  نوریب  محور  ياـه  هناریو  زا 
.مشونب هعرج  هعرج 

«. ربکا هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّللدمحلاو و ال  هّللا  ناحبس   » .دزوب نم  رد  تقیقح  ات  ما  هداتسیا 

یشمارآ رتچ  نوچ  ار  وت  ِفطل  ات  ما  هداتفا  كاخ  هب  تتمظع ، يور  هبور  .تسین  نتشارفارب  رـس  يارای  ارم  هاگ  چیه  یهاوخن  وت  رگا 
.ریذپب ار  ما  یگدنب  ما ؛ هداتسیا  لالز  .مشکب  رس  رب  مارآ  مارآ 

ماـمت .تسا  هدـش  رت  کبـس  میاـه  هناـش  هتخادـنا و  نینط  مشوگ  رد  يا  هزاـت  ياوـجن  نامـسآ ، ياـه  یمراـط  زا  منک  یم  ساـسحا 
ار تتمظع  ات  ما  هداتفا  كاخ  رب  .تسا  نم  یگدنب  يادـص  نیا  تسین ؛ زاین  هاوگ  هب  ار  وت  .دـنزاون  یم  وت  قشع  هدرپ  رد  ناگدـیرفآ ،

.منک دایرف  شیوخ  یگدنب  رد 

! ایادخ راب 

.نادرگ ناراگتسر  هقلح  هتسیاش  ارم 
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وت و مشخ  زا  زج  دنوش ، یمن  نیگهودنا  دنساره و  یمن  هک  اهنآ  مشاب ؛ وت  ناتسود  زا  هک  امرف  رّدقم 

.تا يرود 

.وت دح  یب  فطل  ساپ  هب  متسیا  یم  منیشن و  یم 

كاـخ و رد  هتـسشن  ناـیاپ ؛ هب  ور  یعمـش  نوچ  مزوـس ؛ یم  .دزغل  یم  مناتـشگنا  يـال  هبـال  حـیبست ، .دوارت  یم  مناـبل  رب  تماـن  رکذ 
.یگدنب هلسلس  رد  هتخیوآ  نت و  دنب  زا  هدش  اهر  .رتسکاخ  زا  هتساخرب 

، متاجانم يادص  زونه  .ما  هدیشک  سفن  اهوس  اه و  تمـس  مامت  زا  ار  زامن  ياوه  .تسا  هدرب  مرتارف  نامز  ناکم و  هدودحم  زا  زامن ،
.رون دزو و  یم  رون  زونه  هدوشگ ؛ ما  هداجس  تسا و  هتسب  خاتسگ  تملظ  نیا  رب  میاه  مشچ  زونه  .دچیپ  یم  اه  یمراط  يال  هبال 

نیدلاردب مظاکدمحم  / زیهرپ یکرابم  هب 

يونعم تشرـس  اـب  دولآزار ، اـت  ینآ  رب  اـما  وت  .ناـج  کـیرات  يوت  رازه  رد  تسا ؛ هدـیزخ  حور ، راد  بت  ياـیاوز  رد  سفن ، سیلبا 
.یفکشب هظحل  هظحل  دوخ ،

همـشچ زا  يراد  دـصق  .ینارذـگب  هدـید  زا  ار  زامن  رظانم  ینـشور  مارآ ، كاپ و  یهاوخ  یم  رذـگدوز و  ياـه  هبذـج  زا  يا  هدـیرب 
لـصف وت ، مارحالا  هریبکت  ربکا ؛» هّللا   » .يربب هرهب  تزامن  لالز  تارابع  رد  تشهب ، رولبت  زا  ات  يزیخ  یمرب  .یـشونب  ناسحا  ناشوج 

.تسایند نتخاب  گنر 

نفعتم و ياـه  یچوـپ  يا و  هدـش  مِرُحم  ریبـکت ، نیا  اـب  .يا  هدـمآ  تاـقیم  هب  يدـیپس ! هچ  ره  هب  دورد  یگریت و  هچ  ره  هـب  دوردـب 
، عوکر کنیا  .یسر  یم  صالخا »  » راید هب  شیاتس ، و  دمح »  » ریسم زا  .تسا  یکرابم  ِزیهرپ  .يا  هتخیر  رود  ار  دیلپ  ياه  یگتـسباو 

.تسا سوملم  یگدنب  سوسحم و  میلست  شنرُک ، نیا  ِنامجرت  .تساه  يزارف  ندرگ  ندرمش  ناماسبان 

.يروآ یم  دای  هب  ار  تیوکین  هنیشیپ  هدجس ، نیتسخن  رد  يور و  یم  هدجس  هب 

يدـلوت هاگ  نآ  گرم و  .دََرب  یم  ندـیمرآ ، زارد  نایلاس  زا  ندـییور  نتـساخرب و  يوس  نآ  ات  ار  وت  نیـسپاو  هدجـس  نتورف ، ِكاخ 
یم دیحوت »  » ناتسمیسن و  دمح »  » ِناتـسراهب هب  هرابود  ار  حور  .دوش  یم  يراج  وت  مایق »  » رد تخرد ، زبس  تنـس  هّللا » لوَِحب  ، » رگید
لاب ود  نانوچ  ار  شیوخ  ِناتـسد  .زامن  ِرابُرپ  باـتک  رد  ییاـهر  زور  هب  مسجم ، ِزاـین  ِباـب  .تسا  تونق  ِمرخ  ِمسوم  کـنیا  .یناـشک 

.يوش یم  ارسود  دنسپادخ  ياه  « هنَسَح  » ِراتساوخ يریگ و  یم  نامسآ  کین  ناکاین  يوس  هب  زاورپ ،
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.دننک یم  یهارمه  بان ، نافرع  غاب  ات  ار  وت  هدجس ، زا  هعرج  ود  عوکر و  هنامیپ 

؛ دوبعم یگناـگی  هب  یهاوگ  يارب  ینز  یم  بدا  يوناز  .يزیر  یم  روـن  لـگ و  بلاـق  رد  ار  دوـخ  ياـه  فرح  یناوـخ و  یم  دهـشت 
.دروآ ار  تیاده  دیلک  هک  يروآ  مایپ  يالاو  تلاسر  هب  یهاوگ 

! نیتسار ناگدنروآ  نامیا  فوفص  رب  مالس  وا و  رب  مالس  اه ! تفوطع  ِیمارگ  هداتسرف  ینابرهم ، لوسر  رب  تاولص 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  «و 

دمحمروپ لیعامسا  / تونق زا  يزاورپ  ِرَپ 

ار هداجس  هیاس  عیسو  یتقو 

قشع تشد  نهپ  رد 

منک یم  زاب  ادخ  روضح  دجسم  رد 

مرود هب  هدنرپ  نامسآ  کی 

دنک یم  زاورپ 

ریز هب  نامسآ  زا  مدناشک  یم  ریدقت 

رید تسا  رید 

قشع ياپ  هب  مرازگزامن  یلو  دیاب 

نیرت یبآ  زا  مریگب  وضو  دیاب 

.دنز یم  جوم  ادخ  نیمز  رب  هک  یبآ 

؟ تساجک ایرد 

تسام ياه  هداجس  یبآ  گنر  هب  ایرد 

تسا یفاک 

داد بآ  هب  ار  لد 
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داد باوج  یتسه  شنیرفآ  هب  ینعی 
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توکس شمارآ و  رد  هنابش  وت  دای  اب 

مشیور ناتسد 

تونق يزاورپ  رپ  اب  دیشک  یم  رپ 

؟ تسیچ ریدقت 

موش رپ  وت  مان  همادا  زا  راذگب 

دمحمروپ لیعامسا  / رثوک رطع 

ار مدوعق  مایق و  هدب  انعم 

ار مدوبن  دوب و  شیوخ ، نک ز  ُرپ 

تبان يرثوک  رطع  نک ز  ُرپ 

ار مدوجس  عوکر و  تعکر  ره 

« ِینوُعْدُأ  » هناقشاع گناب  اب 

ار مدوجو  مامت  نزب  شتآ 

نک مگ  اه  هفشاکم  تبرغ  رد 

ار مدوهش  ياه  هظحل  قارشا 

زاب نایورب  امن و  مرتسکاخ 

ار مدوعص  ياه  لاب  سونقق 

تسا لوغشم  وت  رکذ  هب  يا  هرذ  ره 

ار مدوعق  مایق و  هدب  انعم 

چیه رگید  وت ، هشیمه  ییوت ، اهنت 

ار مدورس » هچنآ  ره   » نزب شتآ 
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دمحمروپ لیعامسا  / ناذا بان  يادص 

هاگان یتوعد  َو  ندوب ، تصرف  هرابود 

هانگ رابغ  رد  هدنام  یلو  هتفرگ ، یلد 

رگید یشیور  لصف  ناذا ، بان  يادص 

« هّللا ِّالا  َهِلا  نا ال  دهشَا   » هرابود

کشا تعسو  هب  يا  هداجس  تولخ و  هرابود 

هآ یمرگ  هب  یشتآ  ملد ، مجح  مامت 

حیبست يا  هتشر  يرهم و  يزامناج و  َو 

هایس همانراک  بلق ، کی  یتسه  مامت 

دیما هچیرد  کی  بلق ، کی  یتسه  مامت 

هاگن هاگن -  یمک  شدیما ، مشچ  مامت 

درکن هابتشا  هَن ، لد ، نیا  هدمآ  تسرد 

هانپ وت  رب  تسا  هدروآ  ییاج و  تشادن 
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مالس حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  !/ نزب دنخبل 

.دوارت یم  یگدنز  یقیسوم  نامسآ ، نیمز و  زا 

! نیبب ار  اه  گنس  اه و  هناوج  وش ! دنلب 

.نک زاغآ  ار  تتکرح  زاغآ ، هّللا  مسب  اب  وش و  دنلب  دوش ! یم  مامت  باتفآ  دنخبل  زیخرب ؛

.هزات ياه  ماگ  زور  شهج ، زور  تسوت ؛ دلوت  زور  زورما 

.دوش یم  رادیب  وت  ياپ  يادص  اب  رهش ، نیا  تکاس  نهذ  زیخرب ؛ شکب ! سَفَن  ار  تیاهورین 

! راذگب تمالع  ار  تطاشن  كرحت و  میوقت  زا  رگید  يا  هحفص  زیخرب و 

! نک نت  رب  ار  شالت  هزیکاپ  ياه  هماج  زیخرب و  .دشک  یم  راظتنا  ار  وت  رادید  نامسآ ، حور 

.دنا هدرک  تداع  وت  نهاریپ  رطع  هب  اه  هخاش  .راشفب  مرگ  ار  توارط  دیما و  ياه  تسد 

! راذگم بیصن  یب  ار  اه  گرب  ماشم  زیخرب و 

.دنور یم  اهربا  دوش ، یم  رید  زیخرب ؛ نک ! زاب  ار  تیاه  مشچ 

.نک مالس  تندوب  رتهب  ياه  قفا  هب  نک و  هاگن  ار  بوخ  ياهرکف  نامک  نیگنر 

.هدب دیون  اهنآ  همه  هب  ار  تفرشیپ  وگب و  کیربت  تدوخ  هب  تناتسود ، هرابود  رادید  يارب 

! نک راثن  دنیب ، یم  ار  وت  هک  سک  ره  هب  ار  رون  ياه  هقراب  شاپب و  کنخ  یبآ  تتروص  هب  زیخرب !

! شاب ششوج  یناوج و  ناغمرا  زیخرب و  دنک ! باداش  ار  زبس  ياه  هچگرب  خرس و  ياه  هچنغ  ار ، همه  وت ، ياه  هیده  راذگب 

! ریخ هب  حبص  يرهشمه ! مالس 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / يزرورهم تیب  ْهاش  حبص ،

میمصت کی  حبص ، ره  .تسا  يراج  حبـص ، تاعاس  ياه  گر  رد  وپاکت  روش و  .تسا  هتفرگارف  ار  لد  يدابآ ، ناکـشجنگ  يادص 
.هشیدنا سابل  ِندش  هزات  ِيارب  تسا  يدج 

ِرطع زا  راشرـس  ناجنف  ود  اب  هداس ، یلیخ  دننک و  زاب  وا  اب  ار  تبحـص  ِرـس  دـنهاوخ  یم  همه  هک  دراد  یتراشا  ُرپ  هیام  نورد  حـبص ،
نیا .تسا  هتخانـش  یم  ار  وا  زابرید  زا  راگنا  هک  دـنیب  یم  دوش ، دراو  حبـص  اب  یتسود  ِرد  زا  رگا  ناـسنا  .دـننک  ییاریذـپ  وا  زا  لِـه ،

؛ دریگ یم  همشچرس  حبص  زا  تسا ، راهب  رگشزاون  ناتسد  رد  هک  یفینصت  ره  ًالصا  .تساه  يزرورهم  ِمامت  ِتیب  هاش  نیرید ، تبحم 
.دنک یم  شخپ  يداش  ياه  لقن  لفاحم ، همه  رد  شیوخ ، راونا  اب  هک  تسا  حبص  نیا  دریگ و  یمن  لکش  رون  یب  رورس ، نوچ 

.دبات یم  نآ  رب  حبص ، زا  هدمآرب  تایونعم  دنک ، فاص  ار  شلد  یسک  رگا  .تسا  تفرعم  هاگنتسر  حبص ،

.تسا نشور  ياه  هدیرفآ  نآ  زا  یکی  حبص ، هک  ار  دنوادخ  تایآ  همه  ساپس ، .تسا  نامسآ  زا  یحیحص  توالت  حبص ،

! دروآ یم  ناغمرا  هب  ام  ِياه  تسد  يارب  مالس  ردقچ  حبص ،

ینابغاب ماهلا  / لالز همشرک 

همه .دوش  یم  عورش  ون  زا  زیچ  همه  .دزاون  یم  یگدنز  گنهآ  میسن ، .دوش  یم  رادیب  یبآ  نامسآ  رد  دیـشروخ  لگ  تسا و  حبص 
تروص دنک و  يربلد  نوچ  يدنوادخ ، ِحبص  ِلالز  همـشرک  .دننیـشن  یم  اشامت  هب  ار  دوخ  لامج  رابغ ، یب  ِحبـص  هنییآ  رد  تایانک ،

.دنک یم  كاچ  نابیرگ  شرادید  قوش  زا  لگ  دنایامنب ، غاب  رفولین  لگ  هب  ار  شهام 

مالس حبص و 

یمیسن .رورس  زاوآ و  زا  رپ  تسا  يا  هدنرپ  حبص ، .موش  یم  شزار  نیـشن  هلچ  .تسا  ناوج  زورما ، ات  دمآ و  حبـص  تقلخ ، زاغآ  زا 
.یلاق گنر  رازه  شقن  زا  رپ  يا  هچغاب  .دورس  تکرح و  زا  رپ 
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ییابیز .مالـس  حبـص و  زا  زیربل  ياه  ینامداش  ینامداش و  زا  رپ  ییاه  ییانـشآ  ییانـشآ ؛ زا  رپ  ییاه  مالـس  مالـس ؛ زا  رپ  ییاهرادید 
.دوش یم  رشتنم  ناهج  مامت  رد  شا  ییابیز  دوش ، یم  هک  حبص  .درادن  فرح  حبص 

حبص عامس 

درک و ناهنپ  هدـید  بش ، ِشکرـس  هلعـش  درک ، ناـیامن  هرهچ  هک  نادـنچ  .رادـید  زا  رپ  همـشرک  رپ  زاـن و  رپ  یبآ  مشچ  ِيور  دـیپس 
.نیذآ لد  مارآ  لد  يارآ  لد  حبص  .دمآ  حبص  .داتفا  زور  لالز  هنیآ  رد  زانط ، ِبیکرت  شوخ  ِتفص  ابیز  ِتروص  هام  نیا  سکع 

رون ياه  هخاش  روش 

هو دناوخ ؛ یم  ارف  لد ، یبآ  تعـسو  هب  ار  رون  نانک ، هدـنخ  دـیما ، توارطرپ  ياه  هرجنپ  راگزور ، دـیامن  یم  هرهچ  هک  ناهاگحبص 
! زیگنا لد  حبص  نیا  تسا  یحبص  هچ 

ینابرهم دصق  هب 

دنخبل روفو  داتفا ، نم  رهش  هناخدور  رد  نامسآ  ِیبآ  ِریوصت  تخورفارب و  هلعش  ییالط  نت  دیشروخ  دش و  هتفکش  حبص  هچنغ  یتقو 
، دـنخبل همه  يا  توارط ، همه  يا  ینابرهم ، همه  يا  مالـس  تسب ، شقن  نم  رهـش  زیخرحـس  ِنامدرم  نابل  رب  ینابرهم -  نوناق  نیا  - 

! يرهشمه
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 

یجنپ هجیدخ  / مزومایب ار  زاورپ  دیاب 

.نامسآ ات  نیمز  زا  مراد ؛ هلصاف  وت  اب  مه  زونه 

هچوک ! » دـنز یم  فرح  نم  اب  ولبات  راـگنا  دـتفا ، یم  هچوک  رـس  يولباـت  هب  ممـشچ  هک  راـب  ره  .مروآ  یم  مک  تربارب  رد  مه  زونه 
نم یتفر و  وت  .دش  ضوع  زیچ  همه  .منکـش  یم  مدوخ  رد  تسا ! هدروآ  موجه  ملد  هب  ناتـسمز  مامت  راگنا  .دزرل  یم  ملد  ...دـیهش »

هک مشاب  هدنمرش  مدوخ  زا  زور ، کی  مدیسرت  یم  مدش ، موش و  یگدنز  ریسا  مدش ، موش و  اه  یگرمزور  ریـسا  مدیـسرت  یم  .مدنام 
.متسه

.ینیگهودنا مناد  یم 

.منامب یهاوخ  یم  هک  مناد  یم 

...مراد هناش  رب  گرزب  یتلاسر  هک  مناد ، یم  ...مراد  هاگن  نشور  ار  تدای  سوناف  یهاوخ  یم  هک  مناد  یم 

وت .يا  هدنز  یتقیقح  وت  منک  تباث  دیاب  .مناوخب  هرابود  ار  زاورپ  هصق  دیاب  .منازومایب  مزومایب و  مزومایب ؛ هرابود  ار  ندوب  هدنرپ  دیاب 
...نیمزرس نیا  ياه  گر  رد  یتسه  یخرس  نوخ 

.مناسانشب ناهج  مامت  هب  ار  وت  منک و  عورش  دیاب 
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نوتیز مخز 

یناما مثیم  / یمخز ياه  نوتیز 

هچ دوعوم ! ضرا  يا  .تسا  هدش  بیرغ  دالب  نونکا  هک  بیبح  راید  يا  یمخز ! ياه  نوتیز  نیمزرس  يا 

.وت زا  دشاب  هتشذگ  تّرسم  اب  يزور  باتفآ ، هک  دروآ  یمن  دای  هب  خیرات ، تسا ؟ هتفر  وت  رب 

.نطو رد  ِناگراوآ  هب  ملظ  يدژارت  هودنا ، يدژارت  تسا ؛ جنر  يدژارت  وت ، تشذگرس 

ناشرهز هب  دـشاب ؛ اراوگ  تیاه  بآ  منک  یمن  ناـمگ  يا ! هداد  تسد  زا  دوز  هچ  ار  تنارـسپ  اـهر ! داـب  رب  ياـه  هیفچ  نیمزرـس  يا 
.دور یمن  نییاپ  اه  هناخدور  يولگ  زا  شوخ  یبآ  .دنا  هدولآ 

.دنزیر یم  وت  مشچ  زا  نیمز  ياه  کشا  .تسا  میخژد  ياه  هجنپ  ِبسچ  رب  تیاه ، نابایخ  هنیس  تورم ! یب  ياه  کنات  نیمزرس  يا 
.دنزیخ یمرب  وت  قلح  زا  کلف  ياهدود 

.راجفنا يوب  اهربا  دنا ؛ هتفرگ  توراب  يدوب  اهداب ،

.دوش یم  میظنت  وت  بلق  ياه  شپت  اب  ياه  هبرقع  .شیوخ  هلبق  تمس  هب  يا  هداد  رییغت  ار  هرایس  يایفارغج 

نابغاب یب  ناتـسلخن ، اهراتکه  غاب و  اهراتکه  دنیابر ، یم  ار  تناگدنرپ  دندزد ، یم  ار  تیاه  مدنگ  ییالط ! ياهوزرآ  نیمزرـس  يا 
.دنا هدش 

نیمک رد  یلم  ياه  همانسانش  نارگتراغ  هک  ...ریگب ؛ شود  رب  ار  تیاه  یتخس  تشذگرـس  هدیـشک ! ترجه  ياه  هناش  نیمزرـس  يا 
.درب دنهاوخ  جارات  هب  ار  تا  هدنام  اج  هب  ثاریم  دنا ؛
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ناگدنامزاب يوجو  تسج  رد  گرم ، ياه  هخوج  ریگب ؛ دور  ریـسم  زا  ار  تایح  خرـس  بیـس  هدش ! شومارف  ياهدایرف  نیمزرـس  يا 
.بش یهایس  رد  دنز  یم  قرب  ناشیاه  مشچ  .ار  اه  هسامح  ياپدر  دنشک  یم  وب  هناخ  هب  هناخ  .دنا  تداهش  رصع 

! دش دنهاوخ  لییارسا  يولگ  رد  ناوختسا  هک  ارچ  ریگن ؛ مک  تسد  ار  شیوخ  تمواقم  ياه  گنسلگ  هراونشج 

هیلع یـسیع  ياـهدرد  نیمزرـس  يا  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ياـه  جـنر  نیمزرـس  يا  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  ياـه  باوخ  نیمزرـس  يا 
! ...دوعوم ضرا  يا  مالسلا ...،

ییاضر هدیمح  / تشونرس يوجو  تسج  رد 

يوس هب  ار  وت  یتسد  .يا  هدوشگ  ار  تیاه  لاب  نامسآ ، دنلب  ياه  یمراط  تمس  هب  زاورپ  يارب  .دنا  ناهج  ياه  ماد  ریسا  تنارتوبک ،
نایاپ هب  درد  اب  هنوگ  نیا  تسا  كاندرد  هچ  .دراذگ  یم  گنـس  تیاه  تسد  رد  نوخ ، هلولگ و  يال  هبال  یتسد ، دناشک و  یم  رون 

! ندیسر

تمس هب  يود  یم  .وت  زا  دنساره  یم  یساره و  یمن  .تسا  هدش  راوآ  تناشن  یب  ياه  هناش  رب  هودنا ،

.دنک یم  لگ  هزات  ياه  مخز  تلباقم  رد  كاخ ، يال  هبال  زا  تشونرس و 

.ار سدقملا  تیب  رادراخ  ياه  میس  يال  هبال  يواک  یم  .دنازوس  دهاوخ  ار  یناهج  هک  تهآ  زا  دنساره  یم 

.دـنا هدرک  ناریو  ار  تیاهرهـش  .اه  هندرگ  هب  يا ؛ هدز  اه  نابایب  هب  .تسا  هتخادـنا  نینط  نامز  شوگ  رد  تیاهزور  هتخادـگ  ياوجن 
! دندنب یم  هلولگ  هب  ار  تیادص  نیگمهس  هچ  .ناسیلبا  دنا  هدرب  گنچ  ار  تیاوه  رتسکاخ ، نوخ و  رد  هتسشن 

یبوک یم  رود  ياه  لحاس  رب  شمارآ ، يارب  .نارک  یب  ییایرد  يوجو  تسج  رد  يا ؛ هدرک  ناـیغط  شیوخ  رد  يا  هناـخدور  نوچ 
.تخاون دهاوخن  ار  تکیرات  ياهزور  مه  دیشروخ  .یسرب  نما  لحاوس  هب  ات 
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نامیخژد ياه  همکچ  ریز  تنطو ، هرذ  هرذ  .دراد  ار  تا  یناریو  دصق  یپایپ  قیمع ، هنوگ  نیا  يدرد  .يا  هتشاذگ  رـس  قفا ، هرجنپ  رب 
.تیاهدرد هلاس  هاجنپ  خیرات  تسا و  سدقملا  تیب  تیور ، هبور  .دوش  یم  بوکدگل 

.راوهوک يا  هداتسیا  يا و  هداهن  هار  رد  ماگ 

.دروآ دهاوخن  رد  ياپ  زا  ار  وت  ینافوت  چیه 

.تسوت ردقم  هچنآ  هب  ندیسر  يارب  يرذگ  یم 

.دنا هتشون  نیطسلف  هراپ  هراپ  ياه  كاخ  رب  نوخ ، رد  یطخ  اب  ار  وت  هدروخ  مه  هب  تاردقم  حول 

هب ار  توافت  یب  ناهج  تیاه ، مشچ  زا  راو  هقعاص  مشخ ، ینک و  یم  لابند  ار  تردارب  هزانج  توهبم ، ياـه  مشچ  اـب  يا و  هداتـسیا 
.دشک یم  شتآ 

.تسا هدروخ  هرگ  اه  نامسآ  هب  هک  ددرگ  یم  وت  ياه  تسد  نوچ  یهاگهانپ  لابند  سدقملا ، تیب  يا و  هداتسیا 

.يا هدرتسگ  بوخ  ار  تیاه  لاب  نامسآ ، ياه  یمراط  هب  ندیسر  يارب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نوتیز نماد  رد  شتآ 

.دیوگن وت  زا  رگا  دوب  دهاوخ  ثبع  زا  يا  هسدنه  ایند ،

.یناوخ یمارف  دوخ  ياه  تیب  لیاضف  هب  ار  ناناوج  هک  یتسه  یلاس  نهک  هدیصق  کی  وت 

هب اـبحرم  .دوش  هتـسب  نیذآ  ینامـسآ  ياـه  شزرا  اـب  شغ ، لـغ و  یب  تنورد ، اـت  يا  هدرک  مارح  دوـخ  رب  ار  اـهرویز  نیرت  نیگنر 
! یتسه وت  هک  ییوگلا 

یب نیا  دشاب و  هتشاد  هنامیمـص  هطبار  وت ، هتـسب  هیفچ  ياه  هرهچ  اب  هتـسناوتن  رگا  تسایند  تکالف  زا  هک  میناد  یم  ام  دنادن ، یـسک 
زا یملب  نوچ  خـیرات ، یهد و  یم  همادا  شیوخ  نشور  ياه  يزات  هکی  هب  .تسا  هدرکن  لزلزتم  ار  وت  يرادـیاپ  ناـکرا  اـه ، ییاـنتعا 

.راد مخز  ِياه  نوتیز  تسا و  نوخ  يایفارغج  هک  وت  مان  رب  ددنب  یم  ورف  هدید  درذگ و  یم  دوخ  ياه  یلایخ  یب  ِرانک 
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سوحنم هک  بصاغ  ياه  همکچ  ِدـنب  رد  تسا ؛ ناـگ  هشیپ  تیاـنج  ِیگدـنرد  دـنب  رد  هک  ار  تا  سدـقملا  تیب  مییاتـس و  یم  ار  وت 
.تسوت نوماریپ  ایشا ، نیرت 

.دنیور هبور  ياه  کنات  اه و  موتاب  اه ، هدیدپ  نیرت  ساره  یب  تیارب  هک  مییاتس  یم  ار  وت 

.ینیرفایب دیاب  دوخ  هک  تسا  شیپ  رد  تغارف  ياهراس  همشچ  زا  یلصف  یناد  یم 

.دییور دنهاوخ  هرابود  ادرف ، هدژم  اب  تسا ، هداتفا  اهنآ  هنیس  رد  شتآ  هک  وت  ياه  نوتیز 

: دنریگ یم  بلق  توق  نآرق ، ياه  مایپ  زا  تناروآ  مزر  دناسر و  یم  ار  تمواقم  ثیدح  هک  تسا  یترابع  نیرتهب  یـصقالا ، دجـسم 
«. بیرق ٌحتف  هّللا و  نم  ُرصن  »
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هبنشراهچ

نابآ 1385  3

لاوش 1427  1

oct.2006 . 25

نامز هچیرد  زا 

رطف دیعس  دیع 

یناما مثیم  / نایکالفا هراونشج 

شاباش دیشروخ ، .نامسآ  زا  دنیآ  یم  دورف  تسد ، رد  هیده  دنناور و  هکئالم  لیس  .دنا  هداتسیا  رکش  زامن  هب  كاخ ، ياه  هرذ  هرذ 
.تسا یندید  اه  هراوف  هرانک  رب  نامک  نیگنر  دنخبل  .دزیر  یم 

ناشاه بل  هزور  هک  نانآ  هب  اشوخ  .تشهب  رد  دنا  هتسب  نیذآ  ار  شاداپ  ياه  یسرک  نیمز و  رد  دنراد  یم  یمارگ  ار  ادخ  نانامهیم 
! نامیا ناشاه  بلق  هزور  هبوت و  ناشاهاپ  هزور  کشا ، ناشاه  مشچ  هزور  تمدخ ، ناشاه  تسد  هزور  تسا ، هدوب  رکذ 

اه هراتس  .تسا  ناراد  هزور  هناخرونت  دیشروخ ، .تسا  هدش  سیخ  هام  تروص  .زورما  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  نیمز ، نامسآ و 
ضوح .اه  ماب  تشپ  هب  دـتفا  یم  شیاه  هویم  هک  دـنا  هدـمآ  نییاپ  ردـقنآ  یبوط ، تخرد  ياـه  هخاـش  .دـنا  هداـتفا  هار  هب  هچوک  رد 

.نیطایش هب  دنا  هدز  دنبتسد  دنا و  هتسب  ار  منهج  ياهرد  .دنا  هدش  باریس  اه  نادوان  هک  هدرک  زیررس  ردقنآ  رثوک ،

گرزب کچوک و  ياه  هچوک  سپ  هچوک  درگ  هرود  تیونعم ، تساه ، هچوک  یچراج  قشع ، .دنا  سدق  میرح  نیشن  هدرپ  نایمدآ ،
.تسا هدش  ادخ  رهش  نیمز ،
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رتس مرح  نانکاس  تسادیپ و  کلف  ياه  هدرپ  تشپ  زا  توکلم ، تساه -  ینابز  مه  زا  رترب  هک  تساه -  یلدمه  هلضاف  هنیدم  اجنیا 
.یکاخ ملاع  نانیشن  هار  اب  دننز  یم  هناتسم  ياه  هداب  شفافع ، و 

هدمآ زاب  ابس  دهده  دنا ! هدیـسر  شیوخ  دوبعم  ياقل  هب  هک  تسا  نیـشن  كاخ  نایکالفا  هراونـشج  ملاع ! رد  تساپ  هب  يا  هلهله  هچ 
.تسا هدش  شیاتس  ساپس و  دبعم  كاخ ، هنیـس  .تسا  تاقولخم  سنا  لفحم  .نارای  يارب  دناوخب  ار  رادلد  همان  ات  یناگدژم  اب  تسا 

.شیوخ لصا  هب  دنا  هتشگرب  یگمه 

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  »

« شیوخ لصو  راگزور  دیوج  زاب 

.دندوب هتسب  شیوخ  يادخ  اب  هک  تسلا » دهع   » هب دنا  هتشگرب  .لصو  راگزور  هب  دنا  هتـشگرب  هداهن ، رـس  تشپ  نارجه  بش  یگمه 
.تسا شیوخ  ناگدنب  ياریذپ  ادخ  ادخ و  يوس  هب  دنا  هتشگرب  هتفاترب ، ناطیش  زا  يور  هداد ، اوقت  ناحتما  یگمه 

هدازربکا ریما  / یگدنب رطع 

.تسا هتفرگرب  رد  لالز  يا  هحیار  ار  تیور  شیپ  ياه  هداج 

يرفاسم .دشاب  هدرک  یط  ار  يزارد  رود و  هار  هک  يرفاسم  نانوچ  يا ؛ هداتـسیا  ندمآ  هاگرد  رب  وت  دنبیـس و  رطع  زا  بلابل  اه  هداج 
.تسا هدرکن  ادیپ  هار  وت  رد  یگتسخ  هاگ ، چیه  اما  يا ، هدش  یهار  رود  يا  هلصاف  زا  دنچ  ره  هک  یتسه 

يأدبم دریگ ؛ یم  همـشچرس  اه ، هظحل  نیرت  لالز  أدبم  زا  هک  زبس  يریـسم  رب  یـشخرد  یم  لالز  .تسا  تفاطل  زا  راشرـس  تنهاریپ 
.درادن یهاگیاپ  چیه  دنوادخ ، لازیال  راس  هیاس  رد  زج  هک 

ِیناشیپ اب  يروایب ؛ دورف  میلست  رـس  شا  يراسکاخ  هاگرد  رب  ات  يا  هدمآ  شا ، یلزا  بارـش  زا  باریـس  هک  يدنوادخ  برقم  هدنب  وت 
.دنرب یم  کشر  شتعسو  هب  اه  نامسآ  هک  يا  هنیس  ینارون و 

تناهد و رد  دهد  یم  هفوکـش  هک  تسا  دنوادخ  مان  مد ، ره  .دریگ  یم  ناج  يرکذ  تسفن ، ره  رد  .دـپت  یم  دیـشروخ  وت ، هنیـس  رد 
ماگ ناشورخ ، يدور  نانوچ  وت  هدرک و  رپ  ار  اوه  هک  تسا  نرتسن  بیـس و  شوخ  رطع  .دنوش  یم  یگدـنب  رطع  زیربل  تیاه ، سفن 

رب يا ؛ هدز  ندیسر  هار  رد 
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نازخ رب  هام  کی  ار  وت  نوچ  ینامهم  هک  ینابزیم  تسا  هتسشن  تراظتنا  هب  هک  اجنآ  تسا ؛ یگدنب  ینارون  قرش  هک  يدصقم  تمس 
راشرـس هک  ییایرد  يا ؛ هدیـسر  وا  تمحر  نارک  یب  يایرد  هب  هک  یتسه  وت  نیا  الاح  .تسا  هدرک  ییاریذپ  شیوخ  تبحم  فطل و 

.قوش زا  بلابل  تسا و  تینادحو  رون  زا 

وا لالز  منرت  زا  بلابل  تناج ، ات  دننک  یم  همزمز  ار  کیرـشال  دنوادخ  هبترم  دـنلب  مان  لالز ، ینایرج  رد  یکی  یکی  تیاه  گریوم 
.دوش

.تسا تانئاک  ینامسآ  دیع  هک  اجنآ  تس ؛ یندید  يدنوادخ ، هاگرد  کیالم  نیرت  برقم  هارمه  تا  یناشفا  تسد 

يدمحم سابع  / يراگتسر زور 

.شنیرفآ زاغآ  ياهزور  سنج  زا  ینابرهم  تسا ؛ هدش  ریگارف  دنوادخ  ینابرهم  يوب 

.دنربب تداعس  نیچرپ  یب  ياه  غاب  هب  ار  ام  ات  دنا  هدمآ  اه  هتشرف 

همه .تسا  هتـسشن  دنوادخ  ینابرهم  حیبست  هب  ام  ياه  بل  اب  تانئاک ، .دنهد  بات  ام  ياه  سفن  اب  ار  توکلم  ات  دنا  هدمآ  اه  هتـشرف 
.دنک یم  خوسر  ایشا  یمامت  مسج  حور و  رد  ینابرهم  ياه  لولس  دنریگ و  یم  لکش  ینابرهم  زا  ملاع  تارذ 

.تسا هدرک  راشرس  ار  زور  دیع ، رطع 

مـشچ تشهب ، ياهرد  هک  ییاهزور  سنج  زا  تسا ، يراگتـسر  ياهزور  سنج  زا  زورما  تسین ؛ یلومعم  ياـهزور  سنج  زا  زورما 
؛ دـننک یکاخ  نارفاسم  نیا  شرف  ار  ناشیاه  لاب  ات  دـنا  هدـمآ  دـنا ؛ هدـمآ  لابقتـسا  هب  اه  هتـشرف  هک  ییاهزور  دـنوش ، یم  اـم  هار  هب 

.دهد یم  هبوت »  » رطع ناشاه ، سفن  دنا و  هتشگرب  قلاخ  تاقالم  زا  هک  ینارفاسم 

دوش و هزات  اوه  ات  دتـسرف  یم  مه  رادـید  هب  ار  شا  یمارگ  ناـنامهم  دـنوادخ ، هک  يزور  تسا ؛ دـنوادخ  ياهدـیع  سنج  زا  زورما 
.ینیمز نامسآ  همه  نیا  هب  دربب  دسح  نامسآ 

هک يرطع  ياه  لگ  زا  ار  زورما  ياه  هیناث  ار و  گرزب  تمحر  نیا  میریگب  نشج  باتفآ  اب  اـت  متـسرف  یم  باـتفآ  زاوشیپ  هب  ار  مبلق 
.مینک قاشنتسا  دنا ، هدروآ  اه  هتشرف 
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یتاجنروپ یفطصم  / رای يوربا  دیع و  لاله 

دیشک همسو  لاله  زا  دیع  يوربا  رب  ناهج 

« دید دیاب  رای ، يوربا  رد  دیع  لاله 

ار یلیل  لزنم  ِهر  رد  تماقتـسا  افو و  طرـش  دنا ، هدش  رت  کیدزن  تسود  هب  ناضمر  کی  هک  نانآ  تسا ؛ ناگدیزگرب  دیع  رطف ، دیع 
.دنریگ یم  اه  هیده  وا  تیاضر  دنخبل  زا  دنبای و  یم  روضح  تسا ، هدرک  اپرب  وا  هک  ینشج  رد  الاح  دنا و  هدروآ  اج  هب 

رهم ياهرذب  هک  ور  نآ  زا  تسادخ ؛ ِگرزب  ینامهیم  نایاپ  زور  هک  ور  نآ  زا  هن  دننامداش ؛ همه  .تسا  ساپس  هوکـشاب  زور  زورما ،
.تسا هدیسر  روهظ  هب  نامیا ، هزات  ياه  لگ  هدز و  هناوج  تبقارم ، هام  کی  زا  سپ  رون ، هعرزم  رد 

.كانبات ياه  لد  هراب  رگید  دلوت  زور  .تسا  یکاپ  ِرطف  زورما ،

یب يوب  ردام ، شوغآ  يامرگ  يوب  ردام ؛ رظتنم  ياـه  تسد  رد  دـنزرف  نتفرگ  هاـنپ  ِبوخ  يوب  دـهد ؛ یم  یکدوک  يوب  زیچ ، همه 
هتفرگ ندـیزو  میالم ، یمیـسن  لـثم  راد ، هزور  ناـنمؤم  ياـه  بلق  هب  هک  ادـخ  مارآ  هاـگن  همه  نیا  زا  نتفر  باوخ  هب  ندـش و  دوخ 

.تسا

هب یمـشچ  .دوب  وت  تساوخ  هب  اـما  دوب ، راوشد  .میتشاد  راـنک  رب  وت ، یتساوخن  هچ  ره  زا  ار  رکف  مشچ و  ناـبز و  ناـهد و  هاـم  کـی 
يایرد هب  ار  ام  تنارک ، یب  يراوگرزب  ِرس  زا  وت  الاح  میتشادن و  تشاداپ 

: مناوخ یم  تیارب  تسا ...! هدش  يریذپ  لد  هیرطف  هچ  .يا  هداد  هار  تتمارک 

فرح هداجـس  هک  هام  کی  هب  ینک ؛ یم  رکف  هتـشذگ  ناضمر  هب  يونـش و  یم  وت  و  عمـش » وچ  منابوخ  روهـشم  وت  قشع  ياـفو  رد  »
.دوب هدوشگ  وت  اب  نم  ِيرحس  ياه 

؟ مونش یمن  ار  وت  خساپ  ارچ 

.تسوت خساپ  همه  تسا  هدمآ  نم  رد  هک  دیما  ياه  هنزور  نیا  یبلق و  تیاضر  نیا  رس ، يالاب  ناراب  هراتس  نیا  میوگ ؟ یم  هچ  هآ !

: مییوگ یم  وت  هتسارآ  يور  هب  نانمؤم ، همه  اب  رگید  راب  سپ 

زاب مدرک  تسود  رادید  هب  هدید  هک  منم  »

« زاون هدنب  زاس  راک  يا  تمیوگ  رکش  هچ 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / زور نیرت  هدنرپ  کیربت ، نیرتدیپس 

زا دندیـشون و  ار  بان  ياه  تقادص  هام  کی  هک  یناقـشاع  دروخ ؛ یم  دنویپ  رطف  ینابر  هاگ  هولج  هب  رون ، هام  زا  ناقـشاع ، ياه  لد 
.برقت ياهاعد  سنُا و  ياه  هماکچ  روضح  زا  لامالام  دوب  یتمارک  لصف  .دنتسج  اه  هرهب  لیاضف  همشچرس 

.دنا هتفر  قشع  دیع  لابقتسا  هب  یپ  رد  یپ  ياه  تونق  اب  ناقشاع ، ياه  لد  زورما ،

« ...ِهَمَظَْعلاَو ءایِْربِکلا  َلْهَا  َّمُهّللا   » .دنا هداتسیا  زامن  هب  ناضمر ، زا  هتفرگرب  يا  هشوت  اب  رطف ، تادساپ  هب  فیلکت ، ناگدادلد 

لـصاح تسا ؛ هزمحوبأ »  » توارطرپ ياهرحـس  یناضمر و  هداس  ياه  هرفـس  لصاح  تسا ، هدرک  هضرع  اهنآ  رب  رطف  هک  يدیپس  نیا 
.ادخ ِینامهم  رد  یگنشت  یگنسرگ و  شخب  تذل  معط 

نیودـت هک  دـنناد  یم  بوخ  فراـع  ناقـشاع  .تسا  یقـالخا  يایاجـس  یناشفارذـب  هاـم  رد  حور ، يرگ  شـالت  هجیتن  رطف ، تقیقح 
.تسا نارابلگ  زورما  رطف ، ناتـسآ  .دـشاب  داعم  يادرف  يارب  نشور  يا  هریخذ  ات  تسا  هدـش  هدرپس  رطف  تسد  هب  ناضمر ، تاـیونعم 

وکین ...ادـیع » َنیِملْـسُْمِلل  ُهَْـتلَعَج  ِيذَّلا  ِمْوَْـیلا  َاذـه   » دـسر یم  ماـشم  هـب  كاـپ ، ِناراد  هزور  نوـماریپ  یمیمــص ، ياـه  کـیربت  رطع 
مه ياه  لد  رد  ار  اه  شابداش  نیرتاریگ  نیرت و  گنشق  کنیا  دنا و  هدمآ  نوریب  زارفرـس  مایـص ، نومزآ  زا  دّبعت ، ِرهـش  ِناگتـسراو 

.دنراک یم 

.تسا رگید  يدلوت  زور  زورما ، .زور  نیرت  هدنرپ  تسا و  رطف  دیع  زورما ،

! مینزب لالز  گنر  ار  لاس  همه  رطف ، هدنشوج  هشیمه  همشچ  زا  زیخرب ،

يریدن هیقر  !/ نم هدنب  يا 

.دناشن دهاوخن  ورف  ار  محور  یگنشت  یبآ  چیه  ترثوک ، یب  تسا و  جاتحم  کیالم  شزاون  هب  میاه  هنوگ  هک  یناد  یم  ایادخ !

.دیسر دهاوخ  یهایس  هب  ممگردرس  هاگن  تا ، ینابرهم  رون  یب 
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.دوبر دهاوخ  ار  مبلق  ار و  میاه  شوگ  نیگنس ، یباوخ  وت ، تدعاسم  یب  مناد  یم 

.دسر یم  تتباجا  ياه  هزاورد  هب  لامروک  لامروک  میاه ، تسد  دزومآ و  یم  ار  ندز  فرح  وت  اب  مگنگ  نابز  هزات  ایادخ !

.دنزاس تیاهر  هک  ییاه  تسد  زا  دننک و  تمگ  هرابود  هک  ییاه  مشچ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !

.دیایب مغارس  هب  هرابود  هک  یتوافت  یب  ماذج  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !

.تسا هدش  هدنار  تهاگرد  زا  هچنآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب 

.دوب مهاوخ  چوپ  وت  یب  هک  نامب  میادابم  زور  يارب  تسا ، بوخ  هچنآ  ره  هب  ار  وت 

.ریگم نم  زا  ار  ما  یناضمر  يوخ  ایادخ !

یجنپ هجیدخ  / ون هام 

! يدمآ شوخ  رفاسم ، مالس 

.يدیچ یم  شیاین  لالز  نامسآ  زا  اه  بش  همین  هک  یتباجا  ياه  هراتس  زا  تسا  رپ  راذگب ! نیمز  رب  ار  تراب  هلوک 

.دهد یم  ار  تسدارف  ياه  ناتسغاب  يوب  تمدق ؛ يافص 

.دریگب ناج  تسفن  میمش  زا  قشع  ات  وگب  يزیچ  .اه  کخیم  میمش  زا  ینک  رطعم  ار  اوه  ات  نک  زاب  بل 

.يدوب ادخ  راوید  هب  راوید  هیاسمه  مامت ، هام  کی  .يا  هدمآ  هار  زا 

.وت نابزیم  ادخ  يدوب و  ادخ  نامهم  مامت ، هام  کی  .ار  تا  یگدنب  یتسیرگ  توکلم ، ياه  هناش  رب  رس  مامت ، هام  کی 

ات یناـمن ، هرطق  اـت  يدـش  يراـج  اـیرد ؛ يوجو  تسج  رد  يدوب  يا  هرطق  .يدوب  یکاـخ  .يدوب  کـچوک  یتفر ، یم  رفـس  هب  یتقو 
«. رافغتسا  » ياه هراوف  ياکنخ  هب  ششخب ، يراج  لالز  هب  رون ؛ هب  يدرپس  نت  مامت  هام  کی  .یشاب  نامسآ  ات  يوش ، گرزب 

«. ِِمیحَّرلا ِّبَر  ْنِم  ّالْوَق  ٌمالَس  « ؛ ادخ تیحت  قیال  يوش ؛ قیال  ات  .یبایب  ار  وا  ات  یتشگ  تدوخ  لابند  هب  مامت ، هام  کی 
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کح نامـسآ  یناشیپ  رب  ار  وت  مان  شکب ! سفن  ار  تمحر  ینابرهم و  ياکنخ  .تسیاب  ادخ  تمحر  نابیاس  ریز  .تسوت  زور  زورما ،
.دنا هدرک 

!؟ رتزیربل نیا  زا  تمحر  دنیوگ ؛ یم  شابداش  ار  تا  يراگتسر  ناگتشرف ،

.دنا هدیسر  رطف » دیع   » لزنمرس هب  ناضمر ، هداج  زا  هک  تشهب  نارفاسم  دیع  تنارفس ؛ مه  دیع  تسوت و  دیع  زورما 

يریما نیسح  / مالس عادو و 

! کیبل رون ، يا  راهب ، يا  قشع ، يا  .دناشفا  مهاوخ  ناج  تا  هنارکش  هب  ما و  هدمآ  یشون  هداب  هب  ار  یگدنب  راهب 

! اه هتسدلگ  ربکا  هّللا  يادص  يا  کیبل ،

! قشاع همه  نیا  بلق  رد  هتفهن  روش  يا  کیبل ،

! رطف يادخ  يا  ناضمر ، يادخ  يا  کیبل 

یگرمزور تلفغ  دـیوش و  یم  ار  نانز  هویب  یگنتلد  هک  دـیوگب  اه  هچوک  سپ  هچوک  رد  يراج  ياه  قشع  زا  ات  دوب  هدـمآ  ناضمر 
.زاین ياه  هچوک  رد  ار  نامزامن  دنک  يراج  ات  دوب  هدمآ  دربب ؛ ادخ  ینامهم  هب  ار  نابزیم  ات  دوب  هدمآ  ناضمر  .ار  نامدرم 

.دیآ یم  عادو  يوب 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / دیع بحاص  يا 

! رطف رب  مالس 

! دنا هدش  وشو  تسش  حیبست ، هداجس و  لالز  بآ  هب  هک  تمهت  غورد و  تبیغ و  زا  هدش  ریهطت  ياه  نامز  رطف و  رب  مالس 

.دنا هدش  هدوشگ  سدق ، ملاع  كانبات  راونا  هب  دنا و  هدنام  هتسب  اه  يدیلپ  همه  يور  رب  هک  نشور  ياه  مشچ  رطف و  رب  مالس 

ص:31

هرامش 90 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


زورما يدش و  اریذپ  تا  يدنوادخ  هوکشاب  ناتسآ  هب  ار  ام  نوچ  یناریقح  هک  میدوب  دنـسرخ  نام  یگدنب  ینامهیم  زور  نیزاغآ  رد 
رب ار  دـیع  یناـمداش  ردـق و  یکاـپ  وفع و  ناـضمر و  رون  زا  يراـب  هلوک  هک  میدنـسرخ  میزیخ و  یمرب  هناـمداش  تنیگنر ، ناوـخ  زا 

.يا هداهن  نامشود 

ياه یهاوخ  هدایز  اما  میبلط ، نوزفا  هاوخ و  هدایز  ام  يا ، هدنشخب  وت  هزادنا  ره  .یـشومارف  اطخ و  لها  ام  یترفغم و  اوقت و  لها  وت ،
!؟ اجک وت  ینابرهم  نارک  یب  سونایقا  اجک و  ام 

هظحل .یتشاداو  وپاکت  هب  ناضمر ، رد  ترهم ، ِیناتسبات  دیشروخ  شبات  اب  ار  نام  هتسشن  لگ  هب  ياهدوجو  هک  یتسه  یگرزب  نآ  وت 
.يدناسر ردق  ناشوج  همشچ  هب  ات  يدنام ، نامتفرعم  دیشروخ  عولط  هار  هب  مشچ  ناضمر ، يرادیب  یهاگآ و  ياهرحس  رد  هظحل  هب 

شهاوخ رد  ار  یناسنا  يالاو  حور  زا  هدنام  اج  هب  ياه  هکت  ات  يدناکچ  نامناگدید  هب  ار  هنئمطم  ِتایح  بآ  ترگشزاون ، تسد  اب 
.مینک ادیپ  یناسفن ، ياه 

.تسا نام  هتسخ  ياه  ناج  راز  هروش  رد  تتفوطع ، لاهن  نتسشن  رمث  هب  دیع  زورما ، و 

.ریذپب نم  زا  ار  ناضمر  رطف ! دیع  بحاص  يا  ردق و  ياه  بش  کلام  يا  ناضمر ! تفایض  زیزع  نابزیم  يا 
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هبنش جنپ 

نابآ 1385  4

لاوش 1427  2

oct.2006 . 26

نویسالوتیپاک شریذپ  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  يدرگاشفا 

یتاجنروپ یفطصم  / يرادیب دورس 

حرط و ِهاتوک  ياه  تسد  .دـندش  یم  هدنمرـش  هدرزآ و  لالقتـسا ، يدازآ و  ياه  هناورپ  زاورپ  زا  كاخ ، هراومه  ِناـگدز  تراـقح 
.دوب هتفر  هناشن  ار  یناریا  تفارش  دنلب  عافترا  ناش ، هحیال 

تزع هک  داد  ناشن  ام  هب  درک ، روبع  يراک  ناهنپ  تنایخ و  میخـض  ياهراوید  زا  هک  شیوخ  هاگن  اب  نابزرم ، ینیمخ  رادیب ، ینیمخ 
یگتسباو سرت و  يال  لگ و  رابغ و  رد  تسا ؛ هدش  ناهنپ  يال ، لگ و  رابغ و  رد  هک  تسا  يا  هنادرُد  ردان و  رهوگ  ناملسم ، یناریا 

.ناهاوخدب

اهرودزم هناوتـشپ  یب  هدوسرف و  رکیپ  رب  نیگمـشخ ، هدیـشکرب و  يریـشمش  نوچ  اباحم ، یب  گرزب ، ینیمخ  ياسر  نابز  راب ، رگید 
.دش بآ  حطس  رب  فک  یتشم  دوب ، هدش  بیوصت  تلم  یگرزب  اب  هناگیب  سلجم  رد  هک  يراب  تلذ  حرط  .تسشن 

.دندز یم  دنخزوپ  ریقح ، ياهوسرت  هب  ییاهر ، ياوه  زا  داش  ياه  هناورپ  اهزورما ، لثم  يزور 

لُگ ضارتعا ، ربنم  هب  هک  دوب  رهگرپ  زرم  نیا  ياج  ياج  هشوگ و  هشوگ  .دیـشخرد  دیـشروخ  هاگن  ریز  ایرد ، دـنمورین  ِیبآ  هرابود ،
ادص هب  يرادـیب  گنز  هدـش و  حبـص  رگید  زور  نآ  .داد  ذوفن  هدز  باوخ  ياه  شوگ  رد  ار  تفخ  اب  زیتس  ِدرد  هلانُرپ و  ياون  داد و 

زور زورما ، دوب و  هدمآرد 
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هب ریوک و  يانهپ  هب  سراف و  جیلخ  تعـسو  هب  زربلا ، هوکـش  هب  یتلم  تلم ؛ کی  دـنلب  عبط  تزع و  زور  تسا ؛ زور  نآ  تشادـگرزب 
.یناریا رورغ  تمظع 

يریما نیسح  / دایرف هناهب 

نیمزرـس ياه  لگنج  اه و  تشد  هدروخ  ورف  هآ  یتقو  دوش ؛ یم  سرت  راس  هیاس  تلفغ ، یتقو  دوش ؛ یم  دایرف  تفآ  توکـس ، یتقو 
دنزب و دایرف  هک  یـسک  یپ  رد  نداد و  هیکت  يارب  تشگ  دنهاوخ  يورـس  یپ  رد  اه ، مشچ  ددنب ، یم  لیدـنق  ناتـسمز  هناهب  هب  راهب ،

.دشاب دایرف  هناهب 

.تسین يا  هناهب  ار  تکرح  نانآ ، یب  دنا و  هنامز  یلاها  هاگ  هیکت  ادخ ، نادرم 

ار ندوب  میتسه ؛ ام  هک  تشادرب  گناب  ییاروشاع ، يدرم  و  توغاط ...، ربارب  رد  نایـصع  هناهب  تسا و  ناـسنا  جورع  هناـهب  اروشاـع ،
.دهد نامدای  ار  تقیقح  هبعک  هب  ترجه  هار  ات  دش  دیعبت  .تخومآ  ندز  دایرف  دز و  دایرف  داد ؛ نامدای 

.دنتسشن ورف  اه  هیاس  میدز و  دایرف  .میدش  قشع  یجاح  میدز و  دایرف  میدنام و  نطو  رد  ام ، سپ  نآ  زا 

.میدیرخ تزع  میداد و  نوخ 

.میدیسر ناناج  هب  میداد و  ناج 

.تخیر موق  ناج  ماج  رد  ار  قشع  روش  دیروش و  ناگناگیب  هطلس  رب  وا 

.دنداد يدازآ  حبص  دیون  دنتخات و  یکیرات  رب  هدیپس ، ناراوس 
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هبنشود

نابآ 1385  8

لاوش 1427  6

oct.2006 . 30

هدیمهف نیسحدمحم  تداهش 

یناما مثیم  !/ وش دنلب 

.تسا زواجت  ناش ، يوخ  هک  میخژد  نایامندرم  ربارب  رد  يداتسیا  هنادرم  .يا  هتفرگ  شود  هب  ار  تا  یناوجون 

.تداهش عمش  ربارب  رد  تا  ندش  هناورپ  زا  ار  قشع  دنسانش و  یم  وت  یناشیپ  تخت  زا  ار  باتفآ  يادنلب 

ياه همکچ  لاماپ  هسامح ، نیمزرـس  هتفرگ  نوخ  هب  وضو  ياه  كاخ  دنرظتنم ؛ طش  رانک  ياه  هزبس  دـنیآ ، یم  اه  کنات  وش ! دـنلب 
.دنا توادع 

نورب شیوخ  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  تبون  .تسا  تسکـش  يادص  ادص ، .دنبوک  یم  رهـش  هنیـس  هب  تشم  دنرب ، یم  رـس  ار  اه  لخن 
هراوق ات  تسا  یفاک  يرگنلت  .دـننکب  اج  زا  ار  وت  تعاجـش  تخرد  تسناوت  دـنهاوخن  وداج  غارچ  ياـه  لوغ  .دـنکب  يراـک  دـیآ و 

ار ناشلابقا  هراتس  ات  دنک ، دود  یندز ، مه  هب  مشچ  رد  ار  ناش  میظع 

.دزادنیب بآ  هب 

هک هنادرم ! وش  دنلب  .دـنریگب  يزاب  هب  ار  وت  يوربآ  تزع و  تسناوت  دـنهاوخن  زوس ، هنیـس  ياهداب  ریگب ! مکحم  ار  امرخ  ياه  هخاش 
رد هایس  ياه  (1)« راینم  » .تسا هدرب  بآ  ار  اه  ملب  .دنا  نتخیر  ورف  لاح  رد  اه ، فقـس  نیرخآ  اهراوید و  نیرخآ  اهرگنـس ، نیرخآ 

مانمگ ياه  كالپ  داب ،
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هچ ره  زا  رت  گرزب  وت ، کچوک  ياه  تسد  .تسا  هتفرگ  يزاب  هب  ار  یگدـنز  ياپارـس  تداهـش ، صقر  .دنـصقر  یم  زیرکاـخ ، رد 
.کنات هچ  ره  زا  زابرس ، هچ  ره  زا  حلسم ، يورین 

یناوجون اب  وت  هک  گرم  ِمامت  زا  ایند ، ياه  سفق  مامت  زا  دـنرت  گرزب  ددـنب ، یم  رمک  هب  کـجنران  یتقو  وت  کـچوک  ياـه  تسد 
.يا هدروآرد  شیوناز  هب  شیوخ ،

قـشع ياه  لد  ات  دندنخب ، هدـش  كرت  كرت  ياه  بل  ات  دـنزیخرب ، هتفرگ  لغب  وناز  ياهرـس  ات  رهـشمرخ ؛ ِدرم  يا  وش ، دـنلب  هنادرم 
.دنتفیب كاخ  هب  تا  یگلاس  هدزاود  ربارب  رد  هدیشچن ، هدیدن و 

.دننیبب وت  دنلب  یناشیپ  رد  ار  دنوادخ  لالج  مسا  ات  دنزرلب ، هتفرگ  راگنز  ياه  بلق  ات  ربب  نادیم  هب  ار  شیوخ  نامیا  وش ! دنلب 

ار گرم  دهاش  وت  نامیا  .تسا  ِراّفُْکلا » یَلَع  ُءاّدِشَأ  ، » وت نامیا  هک  دننادب  ات  اه  تردقربا  ياپ  شیپ  زادـنیب  نک و  هلاچم  ار  ناشیایند 
.دریذپ یمن  تلذ  دریگ و  یم  شوغآ  رد 

.يا « هدیمهف  » هک دننادب  ات  يا ؛ هدمیهف  ار  نتسیز  ینیسح  زمر  هک  دننادب  ات  وش ! دنلب 

يدمحم سابع  / گرزب ياه  مدق 

، تانئاک .ییارـسب  ار  یتسه  هعطق  نیرتابیز  ات  يدوب  هدـمآ  زور ، نآ  .دندینـش  ار  تیاه  لاب  يادـص  هناگ ، تفه  ياه  نامـسآ  ماـمت 
.دندیخرچ وت  يوس  هب  دندرک و  اهر  ار  ایرد  اهدور ، مامت  دز و  هسوب  ار  نیمز  كاخ  كربت ، يارب  دیشروخ ، دییوب و  ار  تیادص 

.دنروایب ام  يارب  ار  تیادص  دندرگرب و  ناتسمز  زا  هدنام ، فرب  رد  ياه  هدنرپ  همه  ات  یتفر  وت 

.دنریمب قشاع  اه  هناورپ  اه و  لگ  همه  ات  درک  رطعم  تیاه  سفن  نیرخآ  رد  ار  دوخ  میسن ،

.دندرک رب  زا  ار  وت  مان  تارطاخ ، ياه  هچرتفد  همه  وت ، زا  دعب 

وت يارب  مراد ، غارس  هک  ار  يرعش  نیرتابیز  ات  مدرک  یم  ربخ  ار  میاه  تشگنا  مدوب و  اجنآ  مه  نم  شاک 

.دنیارسب

، اه هداج  همه  تسکش ! یم  مهرد  تسا ، هدرک  هلاچم  ار  ام  بش  زور و  هک  یبرـس  توکـس  نیا  تیاه ، لاب  يادص  تیادص ، شاک 
یب ياه  ناراب  ترطعم ، ياه  سفن  زا  اهربا  ات  يدیزگرب  ار  زاورپ  وت  اما  دنتـشاد ؛ ار  وت  کچوک  ياه  مدق  اب  ندش  رفـس  مه  يوزرآ 

.دنیرگب ام  تبرغ  ياه  مخز  رب  ار  ناش  هناهب 
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یم دوخ  هب  ام  حبص ، ره  تسا و  هدرک  رپس  هنیس  ام  گنتلد  ياه  هچوک  یگنـس  ياه  هنیـس  رب  هک  تس  يراختفا  ناشن  وت  مان  زورما ،
.میشک یم  سفن  هدوسآ  تمان ، راس  هیاس  رد  هک  میلاب 

هب ات  مینز  یم  مدـق  ار  وت  ياهاپ  در  ام  زورما ، یـسرب و  زاورپ  هب  ات  یتشادرب  گرزب  ییاـه  ماـگ  تکچوک ، ياـه  مدـق  اـب  وت  زورید ،
.میسرب يراگتسر 

هدزاود لفط  نآ  ام  ربهر  : » درک شزاوآ  هنوگ  نیا  نرق ، يارـس  يدازآ  هدنرپ  نیرتزاوآ  شوخ  هک  یتسه  يا  هدـنرپ  نامه  وت  يرآ !
«. ...هک تسا  يا  هلاس 

هدازربکا ریما  / تا یگلاس  هدزاود  همه  اب 

وت هک  دـنامهف  همه  هب  ار  نیا  تا ، یگلاس  هدزاود  .دـنک  سبح  شیوخ  رد  ار  وت  قشاع  خرـس  یهام  تسناوت  یمن  ندـب  گنت  گُنت 
.دندیچیپ شیوخ  هب  قوش  زا  اه  هداج  یتسب ، هک  ار  تیاه  شفک  دنب  .يا  هدش  گرزب  دندرک  یم  رکف  اهزور  هچنآ  زا  رتدوز 

.دش یم  هدوشگ  اه  نامسآ  رب  هک  ییاهرد  دندش  زاب  وت  يور  هب  یتسب ، هک  ار  تنادمچ  .یتفرگ  نشج  ار  تا  یگلاس  هدزاود  وت 

رد ار  وت  ماـن  کـشا ، زا  یناراـب  هارمه  تنـالاسمه ، اـت  دـندرک  همزمز  ار  وت  ماـن  هژاو  هب  هژاو  تیاـه  باـتک  یتسب ، هک  ار  تنادـمچ 
.دنروایب ترازم  رس  رب  هتسد  هتسد  ار  ناشیاهدنخبل  دننک و  هیرگ  دنلب  دنلب  شیوخ ، ياشنا  ياهرتفد 

مان هک  سردنم  یبوچ  تکمین  نامه  تشپ  ات  دننک ؛ یم  لابند  تا  هسردم  ات  ار  وت  رهـش ، ياه  هچوک  هچوک  يوش و  یم  گرزب  وت 
.دنیشن یم  رارکت  هب  شیوخ  نهذ  رد  هشیمه  ار  وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / راکادف ِناگدیمهف  رخف 

.یشک یم  ریوصت  هب  دوخ  ِکجنران  اب  ار  زاورپ  قشع  يور و  یم 

.دزوس یم  تا  یگرزب  ترسح  رد  نیمز  يور و  یم 
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.دوش یم  قوش  ینابرق  تیاپ  شیپ  نامسآ ، يور و  یم 

مه زا  هن  وت  .يا  هتفرن  کنات  ریز  اه ، ملق  ساپـس  شاداپ و  يارب  هاگ  چـیه  وت  اما  دنیاتـس ، یم  ار  وت  اـه  ملق  هک  تسا  يزارد  ناـیلاس 
.تسوت ِکچوک  مان  گرزب ، ناگدیمهف  يوگلا  يراکادف ، بتکم  رد  .يداتفا  شیپ  مه  ناگرزب  زا  هک  دوخ  نالاس  نس و 

ِيراکادف زا  رت  ینتشاد  تسود  ینامسآ  اما  دنرت ؛ ینتـشاد  تسود  دنهد ، یم  ماجنا  نارگید  يارب  يراک  یتقو  همه ، هک  تسرد  نیا 
! دشاب هدرک  مامشتسا  ار  ساره  کنات ، ياه  ینش  يادص  زا  هک  تسا  هدیمهف  یسک  ار  وت  .تسین  وت  روانهپ 

يدیرب ار  گرم  ناما  دوخ ، یگدیمهف  اب  وت  دنک و  یم  هچ  هلزلز  راجفنا و  ناهگان و  ِکجنران  دنادب  هک  تسا  هدـیمهف  یـسک  ار  وت 
ِیماـمت زا  کـنیا  .تسا  ناشمادـم  یگدز  تفگـش  ناـمه  وـت ، هـب  هدـید  هرود  ِياـه  کـیرچ  ِمارتـحا  .يدیـسوب  ار  تداهـش  لـگ  و 

اج همه  هافر ، .تسا  کچوک  ردقچ  وت  شیپ  هک  تسا  هدیمهفن  ایند  دیاب ، هک  روط  نآ  همه ، نیا  اب  .تسا  رطعم  وت  دای  ناگتفکشون ،
وت دـنیبب  دراذـگ  یمن  هک  تسا  نیا  .تسا  هدـنکآ  ار  ایند  نامـشچ  سکول ، ياـهزور  لـمجت ، ياـه  بش  .تسا  هدرک  نوگ  هریت  ار 

.يا هدوب  بوخ  ردقچ 

یجنپ هجیدخ  / قشاع ِگرزب 

.دز مقر  ار  گرزب  یخیرات  كاخ ، یناشیپ  رب  تکچوک  ياه  ماگ 

دیلک یتـقو  تسوت ، دـنلب  هشیدـنا  زا  رتاـسر  يا  هساـمح  هچ  .تسا  هدرک  نطنطم  ار  تیاـه  ماـگ  گـنهآ  برـض  یتوربـج ، يرورغ 
؟ يراشف یم  تشم  رد  ار  تداهش  هزاورد 

.دنک یم  رعاش  ار  قشع  ار و  تشد  ار ، كاخ  وت ، زاورپ  هدیصق 

نیتوپ یتقو  .یتـسم  زا  درک  رپ  ار  تا  هرذ  هرذ  تشهب ، يوب  .دروآ  یمن  باـت  كاـخ ، سفق  ار  تحور  یگرزب  هک  يدوب  هدـیمهف » »
كدوک ار  وت  یـسک  هچ  .دـندمآ  تزاوشیپ  هب  یقـشاع  ياه  هداج  یتشادرب ، ار  تگرزب  ياه  مدـق  يدرک و  اپ  هب  ار  کچوک  ياـه 

.دنشاب هلاس  هدزاود  رگا  یتح  دنگرزب ؛ ایند  ناقشاع  مامت  دناوخ ؟

ص:38

هرامش 90 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / هلاس هدزاود  هسامح 

ریز ار  شیاه  قیاقـش  ندش  رپرپ  غاد  هک  ماگنه  نآ  دید ؛ ناوت  یم  ار  تهاگن  نیرخآ  راگدای  رهـش ، نشور  ياه  مشچ  قفا  رد  زونه 
.يدرواین بات  اه ، کنات  نیگنس  ياه  ماگ 

.درک سح  ناوت  یم  ار  تیاه  سفن  مره  زونه 

، تناج دوپ  رات و  رد  اروشاع ، هب  قشع  هک  دوب  هتـشاذگ  راگدای  هب  ار  ییاه  همزمز  هچ  تا ، هناکدوک  ییالال  رد  ردام ، هک  مناد  یمن 
رد دیدرت  يا  هرذ  هک  دوب  هدنارتسگ  تا  یگدنز  ياه  هرفـس  رد  ار  ایر  یب  تمحز  مادـک  جـنرتسد  ردـپ ، هک  مناد  یمن  .دـش  يراج 

.درکن بوسر  ترواب  يایرد 

.درک زاغآ  ار  يزاورپ  اه ، کنات  ینش  هاگدورف  زا  ناوت  یمن  زورما ، رشب  رکفت  رد  هک  مناد  یم  بوخ  اما 

.تسا لاحم  يرما  اه ، کجنران  راجفنا  ياه  لاب  اب  ندیرپ  رصع ، نیا  رگ  باسح  لقع  سوماق  رد 

اب ار  شنیرفآ  دصقم  هب  ندیسر  هار  وت  رگم  اما  دهد ، یمن  نینچ  نیا  يرمث  هلاس ، هدزاود  لاهن  نیشام ، رـصع  شیدنا  رود  ناهذا  رد 
؟ یجنگب يزورما  لقع  نردم  تارکفت  لیلحت و  هتوب  رد  ات  يدوب ، هدیزگرب  ترگ  باسح  لقع 

لاـجم لاـس ، هدزاود  تسا ، هللا  همحر  ینیمخ  شیاوشیپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  شیادـتقم  هک  یـسک  يارب  اـما  يدوب ، هلاـس  هدزاود 
.دریگب ناهد  هب  ار  تریح  تشگنا  ات  دنک  یم  راداو  ار  هاتوک  ياهرواب  هک  يا  هسامح  دوش ؛ قلخ  يا  هسامح  نینچ  ات  تسا ، یبوخ 

.دجنگ یمن  یباق  چیه  رد  تا  هلاس  رازه  حور  تعسو  اما  يدوب ، هلاس  هدزاود 

نامشچ رد  وت ، دای  دننامب ؛ یقاب  ناش  يربخ  یب  یکیرات  رد  دنونـشن ، ار  تدنلب  دایرف  ات  دنا  هتفرگ  ار  ناشیاه  شوگ  هک  اهنآ  راذگب 
.دنهاگآ اه  قیاقش  مسر  هب  تروشک  مدرم  هک  ارچ  دنام ؛ دهاوخ  یقاب  رایشوه  ناهذا  رادیب و 
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هبنشود

نابآ 1385  8

لاوش 1427  6

oct.2006 . 30

ناوجون زور 

یتاجنروپ یفطصم  !/ كرابم تزور 

.دنیوگ یم  کیربت  نیمز  هب  ار  دشر  نشج  مه ، تسد  رد  تسد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  هک  يزور  تسوت ، زور  زورما ،

.تسوت يرگوجو  تسج  نیریش  داش و  زاغآرس  نیا ، يا و  هتسویپ  ناوجون  زبس و  ياه  هقاس  مرگ  عمج  هب  وت 

! وت اب  گنهآ  مه  دوش ؛ یم  کیدزن  هرابود  شیوخ  غولب  زرم  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  نهک ، ریپ و  یتسه  زورما ،

! نتسناد ناما  یب  شطع  نیا  شیور و  هنارت  نیا  تسا  یبیرغ  ياه  بارطضا  شکلد و  ياه  هرهلد  هچ 

! نادب بوخ  ار  تیاه  شسرپ  ردق  ار  تیاه  هجیگرس  ردق 

! دوش افوکش  وت  رد  ساسحا  هشیدنا و  کچوک  ياه  هلعش  یتساک ، یب  ناسآ و  راذگب 

یب یلاح و  یب  هناهب  ینکن و  ناشبوکرـس  رگا  دـناسر ؛ یم  شمارآ  نما  لحاس  هب  ار  وت  هک  تسا  یبوخ  ياـه  هناـشن  اهدـیدرت ، نیا 
، ناشملع هبرجت و  هعرزم  زا  الاح  هک  ییاـهرت  گرزب  يوس  هب  يزاـسب  یلپ  اـهنآ  زا  ینادـب و  ار  ناشردـق  هکلب  ناـشیزاسن ، یکرحت 

.دننیچ یم  لامک  ياه  هشوخ 
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ینیب و یم  کـچوک  ار  نیمز  هرتـسگ  مکحم ، یناـبدرن  يوـجو  تسج  رد  هک  وـت  زج  دـناد ، یم  یـسک  هچ  ار  وـت  ياـه  هظحل  ردـق 
!؟ يراد رس  رد  ار  رپ  لاب و  یب  یتح  دنلب ، يزاورپ 

روش یگدنز و  ياوه  نک  سفنت  سپ  دـشخب ؛ یم  شبنج  دـیما و  گرزب ، يایند  نیا  هکت  هکت  هب  هک  تسوت  زارد  رود و  ياهوزرآ 
.ار یگدنزاس  و 

یتقو .دوب  هدش  بات  یب  اه ، عافترا  هب  زاورپ  ترـسح  زا  هک  تشاد  یلد  دوب و  وت  لثم  هک  یناوجون  يراد ؛ مه  ابیز  يوگلا  کی  وت ،
شا هلاس  هدزاود  هقاس  هزادـنا  هب  تفر ، یم  جارات  هب  هک  ار  یناریا  ناریا و  تزع  دـناوت  یم  شلالز  تیاهن و  یب  يورین  اب  هک  دـیمهف 

، لیلذ ار  شک  هزوز  ياه  کنات  درپس و  نیشتآ  نیگمشخ و  ياه  کجنران  هب  ار  دوخ  نت  .درکن  دیدرت  گنرد و  رگید  دنادرگزاب ،
میدقت اب  اما  درک ، باترپ  اوه  هب 

.دناوخ ربهر  ار  وا  گرزب  ینیمخ  هک  دوب  هاگ  نآ  سپ  .درک  تنامض  ار  تلم  کی  فرش  شناج ،

، لاس ره  دنناد و  یم  ار  دوخ  یناوجون  ردق  هک  تسوا  تماهـش  اب  روسج و  ياه  لاس  نس و  مه  همه  هدـیمهف و  نیـسح  زور  زورما ،
.دنهد یم  یتسود  تسد  اه ، یگزات  اه و  یگنادرم  اه ، شالت  اه ، یبوخ  همه  اب  زورما  لثم 

! كرابم تزور  زبس ! ناوجون 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هام ياهزاوآ  ناتسلاهن 

.يوش لگ  قرغ  هلپ  هلپ  هک  تسا  هدروخ  قرو  وت  زا  يرگید  تیاکح 

.يوش یم  هتسارآ  اه  يزبسرس  هب  ینیب و  یم  ار  قشع  یتامدقم  هولج  رگید ، یعطقم  رد 

.دنایورب شیوخ  ياه  سَفَن  زا  ار  وت  هک  تسا  هدیمد  شوخ  ون  يراهب 

.يراذگب هام  ياهزاوآ  ناتسلاهن  هب  اپ  تسا  رارق 

.ینادب ربارب  نتسناوت  اب  یجنسب و  اهزور  نیرت  ینامسآ  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هدیسر  نآ  ِتقو 

هب هک  یطرـش  هب  دوش ؛ یم  تفای  تا  یناوجون  طاسب  رد  يواـکجنک ، .تسرد  ياـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  هار  رد  يرادـن  مک  يزیچ 
.يریگب هرهب  نآ  زا  اج  هب  عقوم و 

.ینیشنب تارطاخ  شوخ  یناوخزاب  هب  دعب ، اه  لاس  ات  دوش  یم  هدرپس  نارود ، نیا  نهذ  رد  وت ، ياه  هدنخ 
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.نک اشامت  ار  راگزور  هیحان  نیرتروآ  طاشن  تسیاب و  دوخ  ياپ  يور  .ربب  يداش  ِراز  هناورپ  ات  ار  تهاگن  ایب و 

.نزب تیونعم  گنر  دوخ  نوماریپ  يایشا  هب  ایب و 

.نک میظنت  اه  بآ  لالز  ياه  هیناث  قباطم  ار  تیاهراک 

.نارتسگب لد  تولخ  يور  ار  تشهب  يوب 

کچوک هداجـس  هیبش  ردقچ  ون ، ياه  گربلگ  ياه  هدنخ  .تسا  هدش  میـسرت  وت  يارب  ناراب ، فیطل  دـلوت  ات  لاس  نیا  زا  ییاهرفس 
.تسا یگدنب  رهم  زا  رپ  ریسم  رگزاغآ  وت  غولب  دنک ! یم  رطعم  ار  اج  همه  زامن ، تقو  هک  دنأوت 

.شونب هعرج  هعرج  باتهم ، نشور  ياه  هصق  زا  نآرق  اب  هارمه 

! دنفکش یم  هرجنپ  هب  ور  هک  دنام  یم  تخرد  ياه  هناوج  هب  ردقچ  وت  غولب 
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هبنش

نابآ 1385  13

لاوش 1427  11

oct.2006 . 4

اکیرما یسوساج  هنال  ریخست 

یناما مثیم  / نطولا بح 

هک دننادب  ات  دندنازوس  ار  رامعتسا  توبکنع  ياه  هناخ  .دندیرب  ار  هئطوت  تسد  .ناشدوخ  ياپ  يور  دنتسیاب  ات  دندیـشک  دق  اه  لخن 
: تسا هدمآ  شا  یلم  رعش  رد  .تسین  نایناروت »  » هراباک ناتسد ،» متسر  ادخ و  ریش   » نیمزرس

دوش ناریو  هک  ناریا  تسا  غیرد  »

« دوش ناریش  ناگنلپ و  مانک 

؛ تسا يراج  تارف »  » ياه جوم  شیاهراشبآ ، اـهرابیوج و  رد  زونه » تسا  هدرمن  یـسراپ  شتآ  : » تسا هدـمآ  شا  یلم  تمکح  رد 
هک نانآ  دنتـسین  ام  زا  .ناـگناگیب  هب  دـشورفب  ار  شیوخ  نطولا  بح  هک  اـجنیا  تسا  لاـحم  .اروشاـع  ناـمز  ره  ـالبرک و  ناـکم  ره 

.دننارگید هدرپسرس 

ار نتـسشن  رفک  هیاس  ریز  ادخ  .یناسنا  تمارک  هب  دشیدنا و  یم  تزع  هب  یناریا ، .ناشدوخ  ياپ  يور  دنتـسیاب  ات  دندیـشک  دق  اه  هلق 
.تسا هدادن  هزاجا 

هن تسا ؛ قشع  كربت  ریوک ، كاخ  .اه  سکرک  اه و  باقع  هاگ  نمیشن  هن  تسا ؛ یتیگ  نیگن  دنوامد ، غیتس 

.مولظم هن  دشاب و  ملاظ  هن  هک  دهاوخ  یم  یناریا  .تسین  رایغا  ياج  رای ، میرح  رد  .اه  گنلپ  اه و  گرگ  هاگ  مدق 
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هب ناراب ، ششخب  هب  میا ؛ هتسیز  زربلا  تمظع  هب  ام  .دناریمب  ار  دیشروخ  دناکشخب و  ار  ناراب  دنازرلب ، ار  زربلا  دناوت  یمن  سک  چیه 
.دیشروخ ینشور 

، تسا قشع  نیمزرـس  تسین ؛ ندـمت  یب  ياـه  هدازریقح  نیمزرـس  اـجنیا  .دریمب  دریگب و  شود  رب  ار  شیوخ  طاـسب  دـیاب  رابکتـسا ،
.اه ناسنا  هب  مارتحا  نیمزرس  تمکح ، نیمزرس 

راوخ هریج  ام  .دریمب  دریگب و  شود  رب  ار  شیوخ  هنال  دیاب  یناهج ، رابکتـسا  .ناشدوخ  ياپ  يور  دنتـسیاب  ات  دندیـشک  دق  اه  ناوج 
! دش میهاوخن  گرزب  ناطیش  ریذپ  تنم 

يدمحم سابع  / موش ياه  سکرک  هنال  حتف 

.دندوب هدرک  ناهنپ  لاچ  هایس  رد  ار  هام  هدیچ و  ار  ام  بش  ياه  هراتس  همه  .دوش  مامت  بش  دنتشادن  تسود 

هب باتفآ ، دنزب و  رـس  هدـیپس  دنتـشادن  تسود  .دـش  یمن  نامیاه  هناخ  ناویا  نشور  هیاس  هام ، دوبن و  ام  فارطا  رد  يا  هراتـس  چـیه 
.دیایب ناماه  هرجنپ  تاقالم 

یم ناقفخ  يوب  توکس ، دوبن ؛ نیشنلد  توکس ، یتح  .دنشکب  دق  ناماه  هنیآ  یناشیپ  ات  هتسویپ ، زیرکی و  بش ، تساوخ  یم  ناشلد 
، تعاس ياـه  هبرقع  تشادـن ؛ ناـیرج  ناـمز ، .درک  یم  هلاـچم  شیاـه  تسد  رد  ار  يدازآ  ناـمیاه ، هناـخ  هناتـسآ  رد  گرم  داد و 

.دندرب یم  شیپ  اه  لاچ  هایس  تشحو  ات  ار  ناماه  هیناث  دندرک و  یم  درگبقع 

.دنک یمن  لمحت  هشیمه  ار  قاحم  یهام ، چیه  اما 

اه یکیرات  قفا  هب  ات  دندز  لاب  ار  هلصاف  ياهراوید  دندرک و  زاوآ  ار  يدازآ  ناشاه ، هرجنح  دندز و  نوریب  هناخ  زا  دیما ، ياه  هراتس 
.دننازوسب ناشدوجو  دیشروخ  اب  ار  یهایس  أشنم  دننک و  هنخر 

.دیشک دق  اه  هرجنپ  همه  تشپ  زا  زور  تفرگ و  شتآ  يدازآ  ياهدیشروخ  شکرس  ياه  هلعش  رد  موش ، ياهربخ  هنال 
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.دنتسناوتن یبرُس  ياه  هلولگ  هک  نانچ  دننک ؛ ناهنپ  ار  تقیقح  دنلب ، ياهراوید  نیا  تشپ  دنتسناوتن  مه  رادراخ  ياه  میس  یتح 

.دندناشک ام  ياه  مشچ  ياشامت  هب  ار  قشع  اه ، هراتس  رانک  رد  دیشروخ ، هام و  دندش و  ریگارف  اه  هراتس 

اه هدـنرپ  همه  ناغمرا  زاورپ ، ات  دز  همیخ  ناریا  يدازآ  لالز  هنماد  رد  قشع  تسویپ و  خـیرات  ياه  هناخ  کیرات  هب  یـسوساج ، هنال 
.دوش

یتاجنروپ یفطصم  / دنزیرگ یم  اه  کناطیش 

ار شیوخ  ندوب  يادـنلب  یندوتـس ، یمزع  هب  ناهگان و  هک  هدـش  بوکرـس  ِتزع  ایند  کـی  هتفگاـن و  فرح  کـی  دوب و  تلم  کـی 
.دناوخ يا  هدیصق 

ناشیرپ عمج  دوشگ و  رس  ناهگان  هک  هنادرمان  ياه  نوخیبش  زا  خلت  هرطاخ  خیرات ، کی  هناگیب و  ياه  هنشد  زا  دوب  درد  هنیـس  کی 
.درک هابت  تبالص  هب  ار  اه  کناطیش  ِلفاغ  و 

، حبـص هزات  باتفآ  اما  دندرک ، یم  چـپ  چـپ  ار  باتفآ  گرم  هنادزد  شیوخ ، کیرات  هنال  رد  تراسج ، تئرج و  یب  ياه  کناطیش 
یم ورف  مد  دـش و  یم  رادـغاد  بهتلم و  اه ، کناطیـش  ِیموش  زا  دیـشاپ و  یم  رون  دوب و  هرابود  ياه  هفوکـش  دـلوت  لایخ  رد  زونه 

.دیزرو یم  يروبص  تسب و 

.شیور ِعنام  دشر و  عنام  دندش ؛ یم  اوه  بآ و  باتفآ و  عنام  اه ، کناطیش  دوب و  هدش  کیدزن  ناوجون  ياه  لاهن  ِنداد  لگ  ِتقو 

مود و بـالقنا  .دز  يدـنت  هب  داـیرف ، ضارتـعا و  ضبن  .دوبن  رـسیم  هدروـخ  مخز  ياـه  هنیـس  رد  اـه  سفن  سبح  نیا ، زا  شیب  رگید 
ِناهنپ هایـس و  ياه  هیاس  .درک  نوفدـم  شیوخ  ماک  رد  ار  هدـناوخان  رودزم و  ياه  فلع  هزره  دیـشک و  هلعـش  رون ، هراـبود  ِراـجفنا 

ياه هقاس  يزارفرـس  دـیون  الاح  .تخیرگ  دیـشوپ و  نتفر  ِتخر  بارطـضا ، اب  باـتفآ ، ِبیقر  یب  هناـگی و  روضح  اـب  اـه  کـناطیش 
.تسا هدش  هدیمد  بات  یب  ياه  لد  نیا  رد  زاب  تلم ، لالقتسا 

! داب هنادواج  هدنخرف و  اکیرما  یسوساج  هنال  ریخست  زور 
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یجنپ هجیدخ  / یهایس يوداج 

بـش نتفر  زا  لاس  کی  .دـندروآرد  شراگن  هب  ار  گرزب  يا  هعقاو  اه ، میوقت  .دز  یم  گـنچ  ناـمز  تسوپ  رب  کـیدزن  يا  هثداـح 
رد رهش ، .دوب  هدیشک  نالطب  طخ  ار  یهایس  يوداج  شیپ ، اه  تدم  باتفآ ، .دوب  هتشذگ 

.دنتسشن لگ  هب  ناتسمز 57  لد  رد  هک  دیشک  یم  سفن  ییاه  قیاقش  رطعم  ياوه 

سیلبا زار  .دوب  نایـصع  داسف و  ياهرات  ندینت  مرگرـس  دوخ ، هنال  رد  ریپ ، توبکنع  .تفـشآرب  ار  هتخوس  ياه  ناج  يربخ  ناهگان ،
تفخ و تساوخ  یم  سیلبا  .دوب  لطاب  یهایـسور  زا  رتریگارف  قح ، ییانـشور  .دـمآ  رتـالاب  يدیـشروخ  نوچ  تقیقح ، .دـش  ـالمرب 

.دنک ناربج  گنرین  ریوزت و  اب  ار  هتشذگ  يراوخ 

.دوب هدش  زیت  رهش  هماش  هکنیا  زا  لفاغ  اما  دزادنایب ، بالقنا  هتشارفارب  هزات  يانب  ناج  هب  ار  بیرف  هلیح و  ياه  هنایروم  تساوخ  یم 

.دنار یم  نامرف  گنرین ، هنال  زا  سیلبا ، راب  نیا 

، رهش .تفر  الاب  نابآ 58 ، زور  نیمهدزیـس  زا  رهـش ، .دش  يراج  ترفن  مشخ و  درک و  زاب  رـس  اه  هدقع  .تسکـش  اه  ضغب  ناهگان 
.دز هناوج  تیدبا  ياه  تسد  رب  درک و  مایق 

.دوش هدنار  دیاب  سیلبا  .دندش  ادص  مه  همه  .دنداد  مه  تسد  هب  تسد  همه 

مامت زا  باتفآ ، .درک  يورـشیپ  باتفآ ، .تسکـش  یم  ار  يدس  ره  دـمآ و  یم  شیپ  دـندرب ؛ هانپ  شیوخ  داسف  هنال  قمع  هب  ناشافخ 
.درک روک  ار  اه  شافخ  مامت  مشچ  باتفآ ، .دیزخ  هنال  نورد  هب  اه  هنزور 

.دش راکشآ  اه ، گنرین  المرب و  هئطوت  ياه  هدنورپ 

ارچ دنکب ؛» تسناوتن  یطلغ  چیه  اکیرما   » مه راب  نیا  .داتـسیا و  ناریا  یگدازآ  خیرات  ماب  رب  هنادنمزوریپ  قح »  » دـش و راوخ  لطاب ،» »
.شود رب  ار  تلم  کی  هرازه  جنر  تشاد و  نیتسآ  رد  ار  ادخ  تسد  هک  دوب  هدنز  يدرم  یتوکلم  ياه  سفن  ياوه  رد  رهش ، هک 

! ناگناگیب هنال  نطو  كاخ  دابم 
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داژن لیلخ  هدیعس  / دیلپ ياه  تسد 

یهت تریغ ، بای  مک  ریسکا  زا  ام  نوخ  يدیشوک ؛ یم  یتخاس و  یم  يراج  نامماک  رب  ار  یتیوه  یب  خلت  گنرـش  هک  دوب  اه  تدم 
يوزرآ رـس ، رد  میتخیمآ و  یم  هداجـس  زامن و  يدیپس  اب  ار  اه  بش  یهایـس  ام  يدـنارذگ و  یم  یهاو  يدـیما  هب  ار  اهزور  .دـشاب 

.میتشاد ار  نیطایش  همه  رب  هرطیس 

ربارب رد  میظعت  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  میتفرگ و  هرابود  یمرگ  شدوجو  دیـشروخ  زا  دـمآ ، اـم  ناـیم  هب  راـب  کبـس  هک  اـم  يادـتقم 
.میتشاداو نامتدحو 

عیفر هلق  زگره  دیسر و  دهاوخن  ام  زبس  ياه  هشیدنا  يادنلب  هب  زگره  تدیلپ  ياه  تسد  ناطیش !

.دش دهاوخن  وت  روضح  یکیرات  دنمزاین  ام ، يزاین  یب 

ناهج شوگ  رد  ییاکیرمآ ، نارادمتسایس  تلاذر  ییاوسر و  ياوآ  دنتشاذگ و  اپ  وت  تنایخ  لاچ  هایس  هب  یـساره  چیه  یب  مناردارب 
.تفگ نیرفآ  تعاجش  یلدمه و  نیا  هب  تشاد ، نامیا  رون  لد  رد  هک  ره  دیچیپ و 

.تسا رترب  رفک ، يرورس  هب  یگدرپسرس  زا  دنوادخ ، تمظع  هب  یگدرپس  لد  هک  دندیمهف  همه 

.دش دهاوخن  هدولآ  ناربکتسم ، دوجو  گنن  هب  هرابود  زگره  نهیم ،

يریما نیسح  / مود بالقنا 

یتح ار  قیاقح  هک  ینادرم  اشوخ  اما  دتفیب ؛ تقیقح  يور  زا  باجح  ات  درذگب  دیاب  اه  لاس  هاگ ، تسا و  تقیقح  نیچ  راوید  نامز ،
.دننک یم  المرب  ار  متس  تشز  هرهچ  ناج ، لذب  اب  دننیب و  یم  اه  باجح  تشپ 

ياهراصح تشپ  ار  قافن  ینامسآ ، مشچ  اب  دندوب ، باتفآ  بتکم  نادرگاش  هک  ماما  نادنزرف 
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.دنتخانش یسارکومد  شیم  هماج  رد  ار  دادبتسا  ریپ  گرگ  ياه  تسد  دندید و  دنلب 

زاوآ رب  شوگ  زان و  باوخ  رد  تلفغ ، یلاها  دندوب و  يرارکت  ياه  يزاب  مرگرس  تسایس ، نادرم  .تسیاب  یم  يا  هناهب  ار  دایرف  اما 
.زاس

، تراقح ساسحا  زا  اهراوید  .دنتـسکش  ار  اهراصح  .يرادیب  ياه  هیآ  اهدایرف ، دش و  دایرف  تقیقح  نازابرـس  لد  رد  اهرون  ناهگان 
.دیزرل ناطیش ، هناخ  دندش و  یناهگان  گرم  راچد 

.شا ییاوسر  غاد  دوب و  سیلبا 

.شا هلیح  رکم و  دوب و  سیلبا 

.دیدهت دایرف و  دوب و  سیلبا 

.گرم ضغب و  دوب و  سیلبا 

.دندیروش اهنآ  رب  رون  نازابرس  درک و  دیدهت  سیلبا  .دندرشف  ياپ  شیوخ ، يدرمیاپ  رب  رون ، نازابرس 

بالقنا للملا ، نیب  رکم  چوپ  دعاوق  راصح  زا  نتشذگ  بالقنا  دوب ؛ يراج  نادرم  ياه  گر  رب  باتفآ ، بالقنا  يرآ ! مود ؛ بالقنا 
.رون رون و  رون و  یهاوخرطاخ و  قشع و  بالقنا  راشرس ، ياهرکف  یلاخ و  ياه  تسد 
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زومآ شناد  زور 

یناما مثیم  / تسا لاب  ملع ،

اب دـنناد  یم  هک  نانآ  ایآ   » .ناوارف هدـناوخان  ياه  باتک  دنرایـسب و  هتـشونان  ياه  هحفـص  .تیاه  مشچ  ربارب  دـنا  هدوشگ  اه  هحفص 
.دـش دـنهاوخ  هدوشگ  وت  تمه  هب  ندـمت ، ياه  هزاورد  یبایب ! ار  ملع  ياه  هنازخ  دـیلک  اـت  شوکب  دـنربارب »!؟ دـنناد  یمن  هک  ناـنآ 

.درک دهاوخ  ظفح  وت  شالت  ار  گنهرف  ياه  هنیجنگ 

.تسا تورث  زا  رتهب  ملع  لیخب .» نوراق   » هن يا ؛ هدش  میکح » نامقل   » راد ثاریم 

ار تناج  غرم  تسا  لاب  ملع  »

ار تناور  دََرب  وا  کلف  رب 

ینک راک  هک  يدمآ  نادب  وت 

« ینک رایتخا  شناد  ناهج  زو 

، ملع بلاط  مدق  ره  ریز  ناگتشرف ، .یبایب  ار  اهَّلُک » َءامسألا  َمَدَاَء  مَّلَعَو   » رس ات  شوکب  .دنرایسب  ناهج  يرامعم  رد  هتخانـشان  ياهزار 
.دنزیر یم  باوث  هناد  رازه 

هدناوخارف نیمز ؛ فرگـش  ياه  هیال  كرد  هب  یتسه ، مهف  هب  يا  هدش  هدناوخارف  وت  .ار  وت  هدیرفآ  هک  ییادـخ  مان  هب  ناوخب  ناوخب !
«. تسا رترب  تدابع  لاـس  رازه  زا  رکفت  تعاـس  کـی   » .يربب قاـفآ  تولخ  طاـیح  هب  ار  ندیـشیدنا  رکفت و  اـه  تعاـس  اـت  يا  هدـش 

.تساه ییابیز  ِقلاخ  ياه  ینز  ملق  هک  تقلخ  ياه  هناشن  رد  ریبدت  هب  لمأت ؛ هب  يا  هدش  هدـناوخارف  وت  .تسا  ندیـشیدنا  وت ، تدابع 
.دنا هتفگ  رشب  ناملعم  هچنآ  تخانش  هب  نتسناد ، هب  يا  هدش  هدناوخارف  وت 
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تشخ تشخ  هک  ابفلا  يور  هبور  هایس ، هتخت  ياپ  شیپ  تقیقح ، سالک  رد  ملع ، هسردم  رد  نزب  وناز 

.دزیر یم  یپ  ار  اه  هلمج  اه و  هملک 

.دش یهاوخن  زیزع  ینزن ؛ نیمز  هب  بلط  يوناز  ات 

يوش ربخ  بحاص  هک  شوکب  ربخ  یب  يا  »

؟ يوش ربهار  یک  یشابن  ورهار  ات 

قشع بیدا  شیپ  قیاقح و  بتکم  رد 

« يوش ردپ  يزور  هک  شوکب  رسپ  يا  ناه 

نیدلاردب مظاکدمحم  / راگتسر ظافلا  نیمزرس  هب  یهار 

.تاملک هناقشاع  ياه  کیربت  نیرتهب  راوازس  ینعی  شالت ، زا  ییابیز  میسرت  ینعی  وت  .تسا  هتفرگارف  شناد  رطع  ار  تََرب  رود و 

ملع و يـالاک  زاـتب ! شزومآ  ياـه  تشد  يوس  هب  ییاـیوپ ، بکرم  رب  راوس  ناـنچمه  .ملع  هاـگدروآ  نازارفرـس  ینعی  تملق ، وـت و 
ياه تمکین  ِيوب  .دوش  یمن  هنهک  اه  لاس  رطاخ  رد  هاگ  چـیه  وت  نتـسر  ثیدـح  .نک  هناور  لد  رادـیرخ  رهـش  هب  ار  رون  تفرعم و 

.دنام یم  باداش  نانچمه  باتک ، رتفد و  ياهزور  رمع ، موبلآ  رد  .دوش  یم  یناگیاب  راگزور ، نهذ  رد  هشیمه  يارب  نتخومآ 

، درذـگ یم  هک  زور  ره  .تسا  هدـش  قیرزت  كاردا ، زبس  سح  تباـتک ، نایرـش  رد  .تسا  هدـش  هتخیر  راـهب  زا  يروش  ترتـفد ، رد 
.تفای ناوت  یم  وت  ِرگوجو  تسج  نهذ  رد  اهنت  ار  فرژ  تاکن  .يوش  یم  رت  مرگلد  ییاناد ، ياه  لگ  ندییوب  هب  تبسن 

تا هدنیآ  یشاب ، هتشاد  رابرپ  راد و  هشیر  يراتفر  هسردم ، زورما  هنیآ  رد  رگا  .دوش  یم  هتخاس  زورما  تسد  هب  تیادرف  یگنرـشوخ 
.يا هدز  هرگ  تخرد  يانعم  هب  ار 

.شناد ياه  همشچ  زا  ییوج  هرهب  داب  اراوگ 

! يراگتسر ظافلا  نیمزرس  هب  تنتفای  هار  داب  كرابم 
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یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور 

یجنپ هجیدخ  / میا هدازآ  ام 

نیمه .دناوخ  یم  رـشب  قوقح  هیثرم  خـیرات ، شوگ  ریز  ادـص ، نیا  هک  تسا  یلاسرید  تسانـشآ ! ناهج  شوگ  هب  ادـص  نیا  ردـقچ 
، نیطسلف ات  اقیرفآ  زا  افیح ، نیسای و  رید  ياه  هناریو  يادنلب  رب  نونکا ، ات  زورید  زا  رشب  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا  زا  یلت  زارف  رب  ادص ،

شتآ زا  هتفرگ  رگ  اه ، هرجنخ  نیرتروفنم  زا  هتساخرب  ییادص  .دناوخ  یم  ار  رشب  قوقح  يانشآ  هیثرم  زیرکی  ناتسناغفا ، ات  قارع  زا 
.تلاهج فرب  رد  تسا  هدرب  ورف  رس  کبک ، نوچ  ایند ، زونه  .دناوخ  یم  هیثرم  ریوزت ، غورد و  يالوش  رد  هدیشوپ  متس ، سوه و 

کی یگدازآ ، البرک ، رد  نینوخ  رهظ  نامه  زا  .دـناوخارف  مایق  هب  ار  هدازآ  ياه  ناج  درک و  ملع  دـق  یگدازآ  رود ، ياـه  هرازه  زا 
.دنار یم  نامرف  نانز ، هنایزات  ناسنا ، هدرگ  رب  نانچمه  رامعتسا ، دوساین و  سفن 

.دوش رک  متـس  ياه  شوگ  ات  دنلب  ردقنآ  دز ؛ راج  ار  دوخ  يدازآ  دیاب  .كاخ  لد  زا  هرذ  نوچ  تساخرب ؛ دـیاب  هلذـلا !» اّنِم  تاهیه  »
ياه سوباک  دادـیب ! يوداج  نتـشک  يارب  دـنوش  هارمه  ادـص ، کـی  ناـهاوخ ، تلادـع  درک ! دـحتم  ار  هدـش  هکت  هکت  ناـهج  دـیاب 
.داد مایق  تصرف  اه  هناوج  هب  دیاب  یگدازآ ! ياه  تسد  زا  دـنرادرب  ار  اهریجنز  هنابـش ! ياهایؤر  زا  دـننزب  طخ  ار  تراسا  تشحو و 

! داد نایرج  لاجم  قشع ، ياوه  هب  دیاب  دوشگ ! ار  اه  هرجنپ  دیاب 
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نیا یناشیپ  رب  رگید  .میا  هداد  تسکـش  ار  یکیرات  ام  درک ! نیزم  حلـص ، هوکـشاب  ياه  ماگ  يارب  ار ، ناهج  ياه  هچوک  ماـمت  دـیاب 
مه رب  ار ، ناماه  هچوک  شمارآ  ناگناگیب ، همکچ  يادـص  زگره  .دـش  دـهاوخن  کح  رامعتـسا ، ياـه  ماـگ  مهرد  طوطخ  كاـخ ،

.دز دهاوخن 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تیلهاج نردم  ياه  هسوسو 

هرعن يادص  .دیا  هدرک  زاب  دوخ  گنن  يارب  یلصف  خیرات ، هحفص  نیرت  هایس  رد  .تسامش  مان  سیلبا ،

ياه هسوسو  .درادن  یلصاح  هزایمخ ، زج  ام  يارب  امش  ياهدیدهت  .دنسانش  یم  ار  امـش  همه ، .تسا  هدیچیپ  ناهج  رد  امـش  یناطیش 
.امش نیکرچ  ِياه  هنیس  رد  تسرد  تسا  هدز  همیخ  نردم ،

ام بالقنا  ياه  هسامح  ندـناوخ  اب  رگید  راب  تسا  یفاـک  .میا  هدـید  نادـیم  درم  اـم  هک  دیـشکن  اـم  خُر  هب  ار  ناـت  یلاـشوپ  تردـق 
.دیزرلب

رب هناحتاف -  میا -  هداتـسیا  هک  میتسه  اـم  .تسا  هدرک  همزمز  اـم  شوگ  رد  ار  يزوریپ  ِحبـص  دورـس  مالـسا ، يراـهب  میـسن  دـینادب ،
.ادرف ياه  هزاورد 

مشچ هک  داب  امش  رب  بش  موش  هاگن  .تساروشاع  ام ، هشیدنا  رد  .میتسه  نوخ  تفارـش و  نادنزرف  ام  هک  دیریگن ؛ هدیدان  ار  تقیقح 
رگید يا  هیدـه  ترفن ، زج  ام  دیلوغـشم و  شیوخ  هدـبرع  هب  هانگ ، ِياه  يرطب  اب  یگریت ، زا  ینیمزرـس  رد  دـیا ! هتـسب  ام  يدـیپس  رب 

.میرادن امش  يارب 

ياـه یبرغ  يا  دیـشاب ، شوه  هب  .دـیا  هدرک  روـگ  هب  هدـنز  هنتف ، بوـشآ و  اـب  ار  سدـقم  یگدـنز  هدرملد ، ياـه  گـنر  تلاـیا  رد 
.دوب دهاوخ  راوشد  ناتناتسود  امش و  رب  ماقتنا ، زور  تیلهاج !

هدازربکا ریما  / جوا رد  ییاهر 

چیه دودـحم  نهذ  داد و  دـهاوخن  هراـبود  یتـلذ  هـب  نـت  زگره  دـشاب ، هدیـشچ  ار  نامـسآ  مـعط  هتـسکش و  ار  سفق  هـک  يا  هدـنرپ 
.دیزگ دهاوخنرب  یگدنز  يارب  ار  سفق  زگره  تشاد ؛ دهاوخن  ار  شلاب  رپ و  نتسکش  ناوت  يراصح ،
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.داد دهاوخن  ضیضح  هب  نت  زگره  تسا ؛ هدرک  هنال  جوا  رد  هک  يا  هدنرپ 

، مینک هبرجت  هشیمه  يارب  ار  ییاهر  ات  .میتسکـش  مهرد  ار  سفق  راصح  هک  میتسه  ییاه  هدنرپ  نام ، کت  کت  میا ؛ هدـنرپ  نامه  ام 
.میهدن تراسا  تراقح و  يراوخ  هب  نت  ات 

زا شیوخ  ناج  اب  میدناتس و  زاب  هک  تسا  یمهس  جوا ، رد  ییاهر  .تسا  هدز  هیکت  رواب  هکیرا  رب  هک  تسا  ییاهر  اهنت  نامراکفا  رد 
.تشاد میهاوخ  ساپ  نآ 

نامناج تمیق  هب  رگا  یتح  دناوخزاب ؛ اهراصح  نادب  ار  ام  هرابود  دناوت  یمن  یماد  چیه  میا و  هدش  اهر  اهراصح  زا  هک  تساه  لاس 
 . ...میا هتخومآ  ناگدازآ  يالوم  زا  هک  تسا  یسرد  نیا  َهلّذلا ؛» اَّنِم  تاهیه   » .دوش مامت 

يریما نیسح  / نامولظم هآ 

هک یتقو  دنچیپ ، یم  دوبک  هچراپ  رد  ار  دیـشروخ  هک  یتقو  دنهد ، یم  نیـشتآ  خساپ  دنریگ و  یم  وت  زا  ار  شـسرپ  لاجم  هک  یتقو 
رترب حالس  مولظم ، هآ  .رگناریو  ياه  بمب  همه  زا  رتالاب  یحالـس  یتسه ؛ وت  دوخ  دنام ، یم  هک  یحالـس  اهنت  دوش ، یم  گنت  تقو 

.تسا هدنیآ  رصع 

.تعاجش هتسارآ  دنشابن و  جنر  هدیدبآ  هک  ییاه  لد  رب  دنک و  یم  تموکح  سرت ، توکس و  نیمزرس  رب  رابکتسا ،

.درک دیاب  قشع  نادیهش  هتخیر  ياه  نوخ  هب  ادتقا 

دهاوخن رانک  نارباج ، تموکح  اب  ناهج  رگید  دنوش ، دایرف  نازرل ، ياهادص  مامت  رگا  دنوش ، تشم  سرت ، زا  هتسب  ياه  تسد  رگا 
.تسا نامولظم  نآ  زا  هدنیآ  .دمآ 
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يولهپ میژر  تسد  هب  هیکرت ، هب  مق  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دیعبت 

یسوط اروح  / نرق هزجعم 

الاب نادنمدرد  هآ  اب  ناشاه  جرب  دنتشاد و  نامولظم  نوخ  رد  هیاپ  هک  ییاه  خاک  دمآ ؛ یمرد  هزرل  هب  اه  خاک  مامت  داتسیا ، یم  یتقو 
.دوب هتفر 

.دنتخیرگ یم  شروضح  رون  زا  دندش و  یم  وحم  نازیرگ ، نازرل و  متس ، ياه  هیاس  داتسیا ، یم  یتقو 

.دش یم  عمج  اه  یگدنکارپ  داتسیا ، یم  یتقو 

.دوب تیاده  تداعس و  يامن  تهج  شنداتسیا  داتسیا ، یم  یتقو 

.دندیساره یم  شنداتسیا  زا  .راوتسا  عاجش و  دوب و  دننام  یب  راگزور ؛ بختنم  دوب و  نرق  هزجعم 

نیمزرـس هب  ار  دیـشروخ  سپ  دنـشکب ؛ مدرم  خر  هب  ار  ناش  یلاشوپ  تبیه  دـنهد و  هولج  گنر  مک  ار  ناـشاه  ساره  دنتـساوخ  یم 
.دندرک دیعبت  يرگید 

روضح دیشروخ  شا ، هدنپت  بلق  رد  هک  ینامسآ  دیرفآ ؛ دهاوخ  ینامسآ  یکاخ ، هعطق  ره  زا  اب  سومـشلا  سمـش  دنتـسناد  یمن  اما 
.درک عولط  مه  برغ  زا  نام  ییادخ  دیشروخ  هک  میدید  ام  دیشخرد و  دهاوخ  وا 

یغارچلچ یـسفق ، ره  زا  رون  هک  دنتـسناد  یمن  دنزاسب ؛ رون  سفق  ار  ایند  دنناوت  یم  هک  دنتـشادنپ  یم  هدوهیب  هچ  ینـشور  نانمـشد 
.تسد رد  تیاده  سوناف  رازه  اب  لیدب ، یب  ابیز و  تخاس ؛ دهاوخ  ناشخرد 
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هبنشراهچ

نابآ 1385  17

لاوش 1427  15

Nov .2006 . 8

هللا همحر  ینسح  میظعلادبع  ترضح  تافو 

یسوط اروح  / اونین رطع 

رطع زا  راشرس  نیمزرـس  .تفرگ  هراتـس  نیمهد  ناتـسآ  زا  ار  شیاهاوجن  تباجا  ات  درک  هثاغتـسا  ار  امـش  روضح  ردقنآ  نامنیمزرس 
.دشاب هتشاد  یناشن  مه  شتیالو  خرس  يالبرک  زا  تساوخ  یم  تشگ ؛ یم  ینیسح  هحیار  یپ  رد  نام  يوضر 

همکحم هب  ار  تروضح  ییاشگ  هرگ  .دنتشاذگ  تتدارا  تسد  رد  تسد  نامزاین ، ياه  هناوج  مامت  یتشاذگ ، اپ  نامنیمزرس  هب  یتقو 
یناشونب و ام  هب  ار  يدمحم  بان  مالسا  لالز  ات  میدرک  یضاق  تایکش  تاهبش و 

.میوش تیب  لها  صولخ  نامهیم  ات  میدرک  ینابرق  تا  یگداس  افص و  ياپ  هب  ار  نام  يا  هلیبق  رخافت  ام  .ینک  نامباریس 

يایرد زا  درک و  شوپ  هلال  ار  اج  همه  تا ، ییاونین  رطع  .ینک  یگدـنز  ام  ناـیم  رد  نمـشد ، يوهاـیه  زا  رود  اـت  يدـیزگرب  ار  ير 
.دش يراج  نامنیمزرس  رد  رابیوج  رازه  تا ، یکاپ 

دبنگ مه ، تسد  رد  تسد  هک  رارق  یب  ياه  لد  میدـنام و  ام  یتفر و  وت  یتسویپ ! نامـسآ  هب  يدـنک و  لد  ام  زا  دوز ، ردـقچ  اما  ... 
.دندرب الاب  ار  وت  ناتسآ  ییالط 

.دوب تیب  لها  راگدای  هک  تتکرب  رپ  هاتوک و  روضح  هرطاخ  دای و  هب  هتخوس ، يا  هدقع  میدنام و  ام 

ترایز بوخ  نابزیم  هک  دشاب  دـننک ؛ یم  زاورپ  ير  يوس  هب  رادـید ، هناد  دیـص  يارب  زور ، ره  هک  وت  ترایز  نارتوبک  میدـنام و  ام 
! تا ینامسآ  مالک  نیتسار  وریپ  میشاب و  تمرح  نارگ 
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هبنشراهچ

نابآ 1385  24

لاوش 1427  22

Nov .2006 . 15

یناوخ باتک  باتک و  زور 

يدمحم سابع  / نابرهم رای 

.دناسرب ام  تاجن  لزنمرس  هب  ار  شناد  ياسوم  یگدنز ، لین  دوش و  روراب  قشع ، ات  دنراب  یم  دیفس  ياه  هحفص  رب  تاملک ، ربا 

مرگ تولخ ، نیا  رد  ات  دناشک  یم  نام  ییاهنت  نامسآ  هب  ار  دیـشروخ  دنز و  یم  دنویپ  تیدبا  هب  ار  حور  هک  تس  يا  هدنرپ  باتک ،
.مینامب ناجیه  یگدنز و 

.دشاب ناراسهوک  ياه  همشچ  نوچ  لالز  نامدوجو  ات  دنک  یم  همجرت  هژاو  هب  هژاو  ار  اهزاوآ  نیرتابیز  باتک ،

یم هک  ییاـه  هظحل  زیربل ، دـنوادخ  زا  يوش و  یهت  نتـشیوخ  زا  يراد  تسود  هک  ییاـه  هظحل  تس ؛ ییاـهنت  تسود  اـهنت  باـتک ،
.يرابب حور ، هنشت  ياه  نارک  یب  رب  اهربا ، اب  یشکب و  رپ  جوا  ات  ینزب و  نوریب  نتشیوخ  زا  یهاوخ 

یم سفن  هک  ار  اه  هژاو  .باتک  لایخ  ياه  هچوک  هب  يراپـس  یم  لد  لالز ؛ يرابیوج  ار  تسَفَن  ینک و  هدـنرپ  ار  تسفن  یهاوخ  یم 
تناج قامعا  ات  اهوب ، بش  رطع  نوچ  مارآ  مارآ  باتک ، یشک ،
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اب ار  ایند  ياه  کشا  مامت  يدنخب و  یناوت  یم  تاحفـص  نیمه  رد  ار  ایند  ياهدنخبل  مامت  .يریگ  یم  زاورپ  سح  دـنک و  یم  ذوفن 
.ییرگب یناوت  یم  باتک  نیمه  هژاو  هژاو 

هب لد  ینک و  تولخ  شیوخ  اب  ار  تا  ییاهنت  ياه  هظحل  ات  دراذـگ  یم  اشامت  هب  تناتـسد  رد  ار  یگدـنز  هک  تس  یلوسر  باـتک ،
.يراپسب دوبعم 

.دنک یم  مهارف  ار  ندیشک  سفن  هک  تسا  ییاوه  باتک ،

یگنتلد مدـمه  ریگتـسد و  لاوحا ، همه  رد  هک  تس  ینابرهم  راـی  باـتک ، .تسا  هدـنز  باـتک  زا  حور  تسا و  حور  ياذـغ  باـتک ،
.دنک یمن  تیاهر  هاگ  چیه  یهاوخب ، وت  رگا  هک  يرای  تساه ؛

نیدلاردب مظاکدمحم  / باتک رهش  رد  مّرخ  ياه  هقیقد 

.يریگ یم  تسد  رد  ار  تباتک  یتقو  دنا ، فعش  رد  اه ، هقیقد 

.باتک لوصف  یمرخ  زا  يوش  یم  هزات  یناوخ و  یم  يرطس  هک  هاگ  نآ  دنوش ، یم  زاب  غاب ، هب  ور  ِياه  هرجنپ 

ییوگب هچ  .تسا  نشور  وت  ياه  بش  هام ، ییوگب  هچ  باتک و  ییوگب  هچ  دـنک ؛ یمن  یقرف  .راـهب  دراد ؛ لـصف  کـی  باـتک ، همه 
.تسا رطعم  وت  حور  خرس  لگ  ییوگب  هچ  باتک و 

.تسا هتشاذگ  اشامت  هب  دوخ  میهف  نامشچ  يور  هبور  ار  یکاپ  يایرد  دریگب ، تسد  یباتک  هک  یسک 

.قشع مان  هب  ناوخب  سپ  دنام ؛ یمن  هدوسرف  هاگ  چیه  قشع ، تنامض  هب  دریگب ، تسد  یباتک  هک  یسک 

.يا هتفرگ  سنا  تسا ، هناخباتک  شمان  هک  یهوبنا  ياه  هنازخ  اب  هکنیا  تسا  یتداعس  و  ... 

هب یغارچ  یلو  شوماخ ، هچرگا  هک  دنتـسه  ییاه  ناـسنا  لـثم  اـه ، باـتک  .ملق  ياـه  هفوکـش  زا  تسا  رپ  هشیمه  هناـخباتک  ناتـسد 
.دنهد یم  هیده  وت  ياه  هظحل  یکیرات 

.تسا باتک  تسوت ، يرادیب  رگدایرف  هک  هناهب  نیرت  تکاس 

زارف ات  ار  شیوخ  .نزب  همیخ  باتک  يور  هبور  .دناسانش  یم  درخ  هب  ار  وت  هک  تسا  لقع  يوس  زا  دنمشیدنا  يا  هداتسرف  باتک ، ره 
رانک رد  وت  تسوت و  رانک  رد  باتک  ات  .ینک  كرد  ار  تندش  لالز  باتک ، يراج  هشیمه  همشچ  اب  ات  .ربب  ییاناد  رگـشزاون  ناتـسد 

.تسا هدروخ  قرو  باتک ، فیرظ  ناتشگنارس  اب  تا ، یگدنز  فینصت  رپ  تاحفص  يا و  هدیشچ  ار  ناکشجنگ  زاوآ  معط  یباتک 

.تسا هدیشاپ  مه  زا  باتک  هزاریش  يورن  شغارس  هب  رگا  یناد  یم  وت  دنز و  یم  باتک  ضبن  ... 
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یتاجنروپ یفطصم  / یمیمص مدمه 

باتک ره  اب  .دنک  یم  زاورپ  ییاناد  نشور  نامـسآ  يوس  هب  يا  هدـنرپ  بوخ ، باتک  ره  اب  .تسا  نادنمـشناد  ناتـسوب  غاب و  باتک ،
.دنک یم  تسار  دق  نایمدآ ، نهذ  رد  باتفآ ، رون  ریز  ناشخرد  یتماق  اب  زبس ، گربرپ و  یتخرد  بوخ ،

دزیر و یم  ورف  باتک  زا  هک  تساه  هژاو  لالز  كاپ و  ناراب  نیا  دـشاب ، هتـسشن  حور  ناور و  يور  هب  یگتـسخ  لـالم و  درَگ  یتقو 
.دروآ یم  طاشن  هب  ار  یمدآ 

ِنابرهم سَفَن  هک  تساه  هظحل  نیا  رد  میوش ؛ یم  دونشخان  يرگید  زیچ  ره  زا  یتح  تسود و  کی  یتبحص  مه  زا  هک  دوش  یم  هاگ 
.دهاک یم  هتسهآ  هتسهآ  ام  یبات  یب  هودنا و  زا  دوش و  یم  زارمه  باتک ،

مایپ نآ  اب  .یهد  یم  رس  ار  اه  همغن  نیرتزاون  حور  یشوماخ ، توکس و  همه  نآ  اب  وت  نتورف ! مارآ و  یمیمـص  يا  کیدزن ! رای  يا 
هک یتقو  باتفآ ، مرگ  ياهربخ  نوچ  وت  .يراذگ  یم  تبحم  مهرم  تسا  بهتلم  هک  ام  ناج  ياه  مخز  یخرُس  رب  تشخبدیما ، ياه 

.ییوگ یم  ام  هب  يزیچ  يراهب ، داش و  ياه  هچتخرد  نداد  هفوکش  زا  يزرو و  یم  امرگ  دشاب ، هدرک  هنال  ام  رد  درس  ناتسمز 

! كرابم تزور  ما ! یمیدق  یمیمص و  مدمه 

یجنپ هجیدخ  / شوماخ ياناد 

هـصق نشور  هدکهد  هب  دوخ  اب  ارم  مراذگب ! مدـق  تا  هشیمه  یـشوماخ  يایند  هب  راذـگب  نم ! ییاهنت  تولخ و  نابرهم  سنوم  مالس 
.دنک یم  باریس  وت  ياه  هژاو  روهظ  بارش  اهنت  ارم  نتسناد  شطع  ربب ! تیاه 

! ناوخب ارم  رطس  هب  رطس  راب ، نیا  نزب ! قرو  ارم  وت  راب  نیا 

هژاو لاب  رب  ارم  .دوش  یم  هانپ  ناج  ار  ما  « یهاگآ  » قاـیتشا هشیمه  تا ، یناـبرهم  شوغآ  .يدـش  میاریذـپ  ما ، هدـناوخ  ار  وت  هاـگ  ره 
.یهد یم  مناشن  ار  تسدرود  ياه  نیمزرس  یناشن و  یم  تیاه 
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بش هب  ما ، يرب  یم  ناتـسوب  جنران  راهب  يوب  رطع و  زا  رپ  ياه  ناتـسغاب  هب  ما و  ینارذگ  یم  مارآ  هفـسلف ، يوتردوت  ياه  نالاد  زا 
.منز یم  هناوج  ملاب و  یم  تا  ینابرهم  ياوه  رد  .موش  یم  گرزب  وت  اب  مدق ، هب  مدق  نم ، .ما  یناشک  یم  بش  کی  رازه و  ینیشن 

.وت یگنارک  یب  رد  موش  یم  يراج  نم  نم و  هب  دسر  یم  وت و  زا  دنک  یم  روبع  دزو ؛ یم  درخ  میسن  تیاه  هژاو  نهاریپ  زا 

؟ ینک راد  هحیرج  ار  توکس  رورغ  هکنآ  یب  شنیرفآ ، رارسا  زا  يراد  یمرب  هدرپ  هنوگچ  نابز ! یب  ياناد 

درخ و زا  تیدبا  تعـسو  هب  يا  هرجنپ  میارب  نک  زاب  يراد ! نابیرگ  رد  هک  ییاناد  ياه  هفوکـش  هحیار  زا  نک  متـسمرس  نم ! تشهب 
! هشیدنا

.دوشگ لاب  ناوت  یم  يا  هغدغد  چیه  یب  وت ، ياه  هژاو  فافش  لالز و  نامسآ  رد  اهنت 

هب ار ، مشسرپ  زا  راشرـس  نهذ  یکیرات  وت ، .منکن  مگ  هار  ات  يزیوآ  یم  ما  ینادان  رباعم  رب  ار  تهاگن  نشور  سوناف  هناراوگرزب ، وت 
.يوش ناب  یتشک  ار  ینادان  مطالترپ  يایرد  یناوت  یم  وت  .ینک  یم  نشور  دوخ  تنم  یب  ياه  خساپ  غارچ 
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هللا همحر  ییابطابط  نیسحدمحم  همالع  تشادگرزب 

یناما مثیم  / شیوخ لصا  هب  هدیسر 

.تندوبن مه  تسا ، تکرب  تندوب  مه 

هداد تسد  .تسا  تیدودحم  هچ  ره  زا  رتوس  نآ  كاخ ؛ زا  رتوس  نآ  ياه  هداج  هب  يا  هداهن  مدـق  .يا  هداتـسیا  نامز  يادـنلب  رب  وت 
هک ییوت  کنیا  .دوب  هداد  هیده  ام  هب  ار  وت  خیرات  .نامسآ  ياه  هخاش  هب  يا 

! یشک یم  شیوخ  لابند  هب  ار  خیرات 

.دوب جنر  ياه  هشوخ  زا  رپ  تنادمچ  مق ، رد  شناد  ياه  هسردم  ات  زیربت  رد  مدنگ  ياه  هعرزم  زا 

ریسم ناگدنیوج  راگزومآ  تا ، ینافرع  همان  جنر  نابز و  رب  تا  هنیس  زا  دناشوج  ار  تمکح  ياه  همشچ  تا ، یناتـسمز  ینیـشن  هلچ 
.تسا هدیمد  قشع  هدرم  مین  دبلاک  رد  ناج  هک  منیشن  یم  شیاتس  هب  ار  تا  ییاحیسم  سفن  دش ،

.تسا هدیشک  ون  زا  ار  هفسلف  حرط  هک  منیشن  یم  شیاتس  هب  ار  تا  ییاناد  هدید 

.دنرگید یعمج  عمش  کی ، ره  هک  دینش  ناوت  یم  رب  رود و  ناگناورپ  زا  ار  تا  ییادیش  ثیدح 

رگا هرذ  .يا  هداهن  تقیقح  ناتسآ  رب  رس  هتشذگ ، اهزاجم  زا  شیدنادازآ ، .تسا  هدناسر  هیاهن  هب  هیادب  زا  وت ، ياه  سرد  ار  هفـسلف 
.تسا هدناسر  دیشروخ  هب  ار  وت  وا » « » رهم ، » يدوب

جنرتسد .هفـسلف  یناوخزاب  هب  يا  هتفرگ  تسد  هب  ار  تا  ییاردص  ملق  .لقع  ینامهیم  هب  يا ، هدـنارتسگ  ار  یلعوب  تاراشا  ياه  طمن 
.يا هداتسیا  نامز  زارف  رب  وت  ...تفرگ  دهاوخن  نامز  بوشآ  ار  تا  ییاهنت  هوکش  .تسام  يور  شیپ  کنیا  وت 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  / رتارف رون  زا  حبص  دنچ 

وت یگنادواج  زمر  صولخ ، .دناشفا  وترپ  خیرات  هشیمه  رب  تا  یگرزب  نابات » رهم   » .يدمآ دندوب ، لگ  زا  ییاه  هخـسن  هک  يراتفر  اب 
ناغمرا هب  نامسآ  رهش  الاو  ات  ار  تیابع  رطع  عضاوت ، دوب و 

.درب

دلجدلج هک  تسا  نیا  .دیـشوج  وت  ریـسفت  لد  زا  همـشچ  نوچ  تقیقح  يدمآ و  .دوب  رتارف  رون  زا  حبـص  نیدنچ  تدـننام ، یب  هاگن 
.دنتفاین تملق  یگدنشخر  هب  یتیوه  اه  باتک  رگید  .تسا  هدش  شناد  تشد  ناگنشت  يارب  اراوگ  يراس  همشچ  وت  نازیملا » »

ناشکهک مادک  هب  وت  بسن  يراد ؟ یمرب  ماگ  تفرعم  نیرهوگ  نارک  یب  رد  راشرـس ، نینچ  هک  دسر  یم  سونایقا  مادک  هب  وت  بَسَن 
یتـسار و ياهورـس  دوش و  یم  هتـسش  يویند  ياـهراگن  شقن و  ماـمت  دوش ، یم  هتفگ  تا  ینامـسآ  قـالخا  زا  یتـقو  هک  دـسر  یم 

؟ دنشک یم  دق  تلیضف 

يا و هتفر  وت  کنیا  .دـیآ  یم  صقر  هب  نامـسآ  نامـشچ  رد  نازیملا » ریـسفت   » هرود کی  دوش ، یم  يراج  نیمز  نابز  رب  تمان  یتقو 
.تسا اهرادلد » رهم  ، » تا هنافراع  راعشا  نییآ  شیک و 

وت هناتـسم  ياه  هداب  زا  دننیـشن و  یم  هثحابم  هب  وت  بان  هفـسلف  رد  ار  یلزا  ياه  هتفگ  نشور ، ناگدنهوژپ  زونه  يا و  هتفر  وت  کنیا 
.دنرب یم  هنافراع  ياه  هرهب  یلجت ، هاگرد  رد 

يرصیقریم قاصدمحمدیس  / هبیط تایح 

ْمُه نیذَّلا   » رد نانمؤم  يراگتسر  مدیمهف  هک  یماگنه  .يدش  هیآ  هب  ریسفت  مه  تدوخ  اریز  دنسانش ؛ یم  هیآ  هب  هیآ  ریـسفت  هب  ار  وت 
 ِ هّللا ِرْکِذـِب  الأ  ، » تنورد شمارآ  .دـش  مسجم  منهذ  رد  وت  دای  تسا ،  (1)« ...نوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنوُعِشاخ َو  مِِهتالَـص  یف 

.درک ریسفت  ار   (2)« بُولُقلا ُِّنئَمْطَت 

ص:61

2 و 3. نونمؤم : - . 1
.28 دعر : - . 2

هرامش 90 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14474/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14474/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دیسرپ وت  كاپ  حور  زا  دیاب  تسا ، هداد  هدعو  حلاص  نمؤم  هب  دنوادخ  هک  ار  هبیط  تایح  نآ 

كاپ حیرـض  رانک  رد  هک  هاگ  نآ  .دوب  « (1) نُونَزْحَی ْمه  ْمِْهیَلَع و ال  ٌفْوَخال    ِ هّللا َءاِیلْوَأ  َّنِا  ـالَأ   » هب ترواـب  نشور  هاوگ  تتبـالص ،
امَّنِا  » هک يدوب  سرتادـخ  ردـقنآ  .متـسناد  ار   (2)« هَلیـسَولا ِهَیِلا  اوُغَْتباو   » ریـسفت يدوب ، اعد  هب  تسد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 

(3)« ءامَلُعلا ِهِدابِع  ْنِم    َ هّللا یَشْخَی 

.مدید وت  رد  ار 

ار ...و  مالسا » رد  هعیـش  عامتجا و  مالـسا و  «، » هفـسلف زاغآ  «، » مسیلائر شور  هفـسلف و  شزومآ  «، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ننـس  »
(4) .ار هَنَسَحلا » ِهَظِعوَملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلیبَس  َیِلا  ُعدُأ   » ینیشنب یلمع  ریسفت  هب  ات  یتشون 

: يدوب هتفگ  اهراب  وت 

اهراب ما  هتفگ  میوگ و  یمه 

اهرادلد رهم  نم  شیک  دوب 

رهم شیک  رد  تسا  یتسم  هب  شتسرپ 

« اهرایشه هقلح  نیز  دننورب 

!؟» هِّلل اّبُح  ُّدَشَأ  اُونَماء  َنیذَّلا  هکنیا ...«  هن  رگم  و 

هدازربکا ریما  / شناد نید و  درم 

هک یقفا  ره  تمـس  هب  .دشاب  هتـشذگ  ترانک  زا  راو  میـسن  راب ، کی  رگا  یتح  هک  یـسک  درک  دهاوخن  راکنا  زگره  ار  تا  ییانـشآ 
ات يا  هدز  نامـسآ  رب  هیکت  تسد و  رد  دیـشروخ  غارچ  يا ، هداتـسیا  عولط  ياه  هلق  نیرتدـنلب  رب  هک  منیب  یم  ار  وت  مزود ، یم  مشچ 

.ارم لثم  یسک  هتخانشان  کیرات و  ناهج  تا ، یهاگآ  هرهچ  اب  ینک  نشور 

راودیشروخ هک  ییوت  اهنت  .تسا  هدش  هتشاذگ  انب  نامسآ  رب  ملع ، ياه  هیاپ  هک  اجنآ  يا ، هداتسیا  یهاگآ  ملع و  یـسرک  يادنلب  رب 
.يا هدرک  زاغآ  يرگ  نشور 
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ات .يا  هدش  هدیـشک  یهاگآ  يدروجال  رهپـس  برغم  ات  شناد ، نامـسآ  قرـشم  زا  هک  يا  هفـسلف  تمکح و  هقف و  زا  ینامک  نیگنر 
.دش دهاوخن  شوماخ  زگره  يریمض ، نشور  يرگ و  نشور  غارچ  يراد ، شتآ  رب  یتسد  وت  هک  یتقو 

رعش یسیون و  شوخ  زا  دنا ؛ هدش  نیئزت  یسانشادخ  زا  يا  هلاه  تفرعم و  هدرپ  رد  هک  یمولع  تسا ؛ مولع  هنیجنگ  تا  هنیـس  همالع !
.هفسلف مالک و  قطنم و  ات  هتفرگ  مجع  برع و  تایبدا  زا  تایضایر ، هسدنه و  موجن و  ات  هتفرگ 

اه نامسآ  .یتسیا  یمن  كاخ  رب  وت  .دروخ  یم  بآ  تدحو  ياه  هشیر  زا  تا  یهاگآ  دراد و  تا  یسانشادخ  رد  هشیر  تا ، ییاناد 
! تشگ وت  لابند  هب  دیاب  نامسآ  هنیس  رد  یتسه ، رون  زا  راشرس  هک  هنوگ  نیا  .تسوت  ياه  مدق  ياج 

تسد ینک و  یم  زارد  شرع  تمـس  هب  اعد  تسد  یتقو  دیامن ؛ رود  یهلا  رون  یلزی  مل  عبنم  هب  لاصتا  زا  ار  وت  تسناوتن  یلیاح  چیه 
.يروآ یمرب  زاین  دایرف  يزادنا و  یم  زامن  ناماد  رد 

تسا یبآ  وت  نامیا  وت و  نیقی  تسا  زبس  ! » همالع

«. تسا یبآ  وت  ناج  تلد ، تسا  رون  هنیجنگ 

یسوط اروح  / جوا ات  زاورپ 

، یکاخ ياه  بش  هک  ار  وت  يدورـس ؛ ار  نافرع  ملع و  رعـش  نیرتدـنلب  نتـسیز ، هاتوک  تصرف  رد  هک  ار  وت  دـنناوخ ؛ یم  ار  وت  زونه 
وت يدوب ؛ نیقی  ماهلا و  كولس و  ریس و  رالاس  هلفاق  يداو ، هب  يداو  هک  ار  وت  تتعاط ؛ لاجم  یباتفآ ، ياهزور  دوب و  تشیاین  يادلی 

تیاضایر و ات  رعش  یسیون و  شوخ  زا  تمکح ؛ هفسلف و  ات  لوصا  هقف و  زا  داد ؛ یم  رایسب  ياه  هویم  تشناد ، هدوشگ  ِناتسد  هک  ار 
...و مالک  قطنم و  ات  برع ، تایبدا  زا  موجن ؛ هسدنه و 

.يدوب هتخود  تداعس  یسدق  ریاط  هب  مشچ  هداتسیا و  یهلا  یشناد  هلق  جوا  رد  وت 

.يدناشوپ لمع  هماج  نامیا ، قشع و  صولخ و  اب  ار  ناوضر  هضور  يوزرآ  وت 

اج هب  قح  تعاط  یلاجم ، ره  رد  هک  دسر  یم  شوگ  هب  تیاه  یناوخ  هلفان  ياوجن  زونه 
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.هنازور ياه  يور  هدایپ  مرح و  ترایز  ای  سرد  سالک  ات  هناخ  ریسم  رد  يدروآ ، یم 

هک یتخاس  ینابدرن  هناقداص ، يوپاکت  شالت و  یمیتی و  زا  وت  .دنک  یم  نارابرون  ار  هراتـس  یب  ياه  بش  تناهاگماش ، شیاین  زونه 
.يدش ناینیمز  هطبغ  يدرک و  حتف  ار  شرع  ياه  هلق 

هرطاخ دبات و  یم  تا  یهلا  تمکح  راونا  یتفرعم ، دیشروخ  ره  عولط  اب  زور ، ره  هک  يراد  هناخ  نامسآ  نیمادک  رد  گرزب ! همالع 
؟ دنک یم  عولط  هرابود  تا  ینامسآ  زونه 

.تمکح ناهج  کی  دنتفرعم و  ْناهج  کی  هک  ینادرم  هرابود  تعجر  تسامش ؛ هرابود  تعجر  گنتلد  نیمز  رطاخ  ردقچ 
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هبنش

نابآ 1385  27

لاوش 1427  25

Nov .2006 . 8

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تداهش 

یناما مثیم  / اه یبوخ  نامدای 

.رکنم زا  يا  هتشاد  زاب  فورعم و  هب  يا  هدناوخارف  يا ، هدروآ  ياج  هب  ار  تاکز  يا ، هتشاد  ياپ  رب  ار  زامن  وت 

ینابرق رایسب  هک  لهج  هریت  نادکاخ  زا  تسا ؛ ییاهر  هب  تراشب  تیاه ، هراشا  .تسا  هدوب  ایبنا  هریـس  تا  هریـس  یتسرد ، یتسار و  هب 
لهاـج  ) اـشگ هار  ناداـن  و  کِّتهتم ) ملاـع   ) نکـشراجنه ياـناد  دـنا : هتـسکش  ار  مرمک  هک  دـنا  سک  ود  : » يا هدومرف  .تسا  هتفرگ 

(. کِّسنتم

.تسا هدرک  روزفا  ناهج  زور  وت ، ملع  ِيادهلا  ملَع  ار ، ادخ  نادرم  بش 

رونت .تسا  هدـش  رز  وت  يداتـسا  يایمیک  زا  نایح » نبرباج   » دوجو سِم  .درذـگ  یم  وت  میلعت  راس  هیاس  زا  هفینحوبا »  » شناد رابیوج 
مین هلیتف  ات  يا  هدیشک  شود  هب  ترـسع  راگزور  رد  ار  اه  شزرا  بیرغ  راب  هنت  کی  .دزوس  یم  وت  هوکـش  هلعـش  اب  لضفم » دیحوت  »

.دریمن نتسیز » یقالخا   » زوس

تسد رد  ار  نید  تسد  .دریذپن  یتساک  شمارآ ، هنشت  ياه  بلق  رد  ادخ  دای  هک  يا  هدیشک  شود  هب  ار  هّللا » لبح  ، » ایند ناتـسآ  رد 
.دنیاشگب ار  یمدآ  زاورپ  ياه  قفا  ندیرپ ، لاب  ود  نوچ  ات  يا  هتشاذگ  درخ 
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هب یناوخب  ارف  ات  ینکـشب ، ار  اهریمـض  اه و  نهذ  رب  هتـسب  ياه  لفق  ات  يا  هدرب  لـقع  باحـصا  تفایـض  هب  ار  شیوخ  تیادـه  عمش 
هک ییوگب  ات  دنکـشب ؛ نوریب  اهرجحت  اه و  بصعت  راوآ  ریز  زا  ار  لـقع  ياـه  هنیفد  دـنا  هدـمآ  ناربماـیپ  هک  ییوگب  اـت  ندیـشیدنا ،

.هرقن الط و  نداعم  لثم  تسرد  دنا ؛ نداعم  اه ، ناسنا 

.تسوت نینزان  هاگن  رد  تقیقح  هک  تقیقح ، هب  مهد  یم  یهاوگ 

.يا هدوب  متس  لهج و  زیگنا  ساره  ياه  نافوت  رد  درخ ، یتشک  ناب  یتشک  وت 

.تساه یبوخ  همه  نامدای  وت  مان  تخومآ و  ناوت  یم  وت  مارم  زا  ار  نتسیز  ناسنا  يوگلا 

یتاجنروپ یفطصم  / رون نشور  ناتسغاب 

.تسا راشرس  وت  هتسهآ  ياه  ماگ  هرطاخ  زا  هنیدم  ياه  هچوک  زونه 

.دنرادیب وت  روضح  میسن  شزو  زا  بش ، مارآ  ياه  هیاس  زونه 

رعش نآ  هک  تسناد  یم  هچ  یسک  .تسا  هدنام  قاتشم  وت  ياشگلد  نحل  هب  ردپ ، ردام و  رهم  رطع  زا  یهت  رون و  یب  ياه  هناخ  زونه 
!؟ دوارت یم  هک  تسوت  شزاون  يارس  لزغ  بلق  زا  ماعط ، نان و  هنابش 

! دـندنام مورحم  وت  كاردا  زا  يدرک ، یم  شکـشیپ  ادـخ  قلخ  هب  قشع ، هب  اما  یماـنمگ  هب  ار  تروضح  مره  يدوب و  اـت  هک  اـغیرد 
.دنک یم  هیوم  دناوخ و  یم  هیثرم  ار  شیوخ  ییاهنت  وت ، ياه  هعرج  ناگدیشچ  نآ  همه  هزادنا  هب  رهش  کی  وت ، نتفر  زا  سپ  الاح 

زا الاح  دیشخب ، یم  اهنآ  هتـسخ  کشخ و  ناور  هب  ار  بآ  تیفافـش  دیمد و  یم  وت  بناج  زا  اه  لد  نتورف  سأی  رد  هک  یمرگلد  نآ 
یب شـسرپ  رازه  اهدـص  هتـسب  ورف  هرگ  يدوشگ ، یم  ناـبز  یتقو  .تشهب  ناـغرم  هنایـشآ  هب  يا  هدرک  زاورپ  وت  تسا و  هتفر  تسد 

.تفرگ یم  یتسه  غولب ، تفرعم و  ياه  هژاو  زا  رطس ، هب  رطس  ناسنا ، هشیدنا  ياه  هتسنادن  گربرپ  رتفد  دوشگ و  یم  ناما 

ییاناد ياه  هشوت  یمدآ ، لهج  ياه  یگریت  زرم  ات  هدش و  زاغآ  وت  ياه  تفایرد  نشور  ناتسغاب  زا  هک  تسا  ملع  دنلب  ناوراک  نیا 
.تسا هدرک  هناور  ار  تمکح  و 

یم زاب  ار  ِینوُدِقْفَت » ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَس  ، » نیقی تبالـص و  اب  هک  وت  کنیا  دورـس و  هک  دوب  ناسانـش  تفرعم  ناگدروآ و  نامیا  ریما  نآ 
.یناوخ یم  یناوخ و 
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! رنه یگرزب و  لضف و  ریما  يا 

یم دوخ  هب  دراد ، شیوخ  رد  هک  وت  هناـناج  ياـه  نخـس  يوار  رگوجو و  تسج  رازه  اـه  هد  نآ  هب  لـقن ، تیاور و  مجحُرپ  ِخـیرات 
.تسا هتشاد  ظوفحم  هنازیزع  شیوخ ، هنیرید  هظفاح  رد  هک  تمالک  هتفهن  ياهدیراورم  نآ  هب  دلاب ؛

ار هشیمه  ار و  همه  ار و  ام  ندش ، ینامـسآ  دشر و  هنیجنگ  ناسب  هک  وت  ياه  نخـس  رخاف  ثاریم  مییام و  نونکا  یبن ! لآ  قداص  يا 
.دناوخ یم  ارف 

نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا راونالاراحب 

زیتس زا  رتوس  نآ  هک  دوب  يراگزور  .هنیدـم  هودـنا  ياهرطـس  مشـش ، لصف  تماـما ؛ باـتک  هب  تسا  هدیـسر  دوخ ، شدرگ  اـب  نیمز 
، منتغم یتـینما  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  قداـص  تلیـضف ، ياـه  نادـیم  حـتاف  اـهنت  ساـبع ، ینب  هیما و  ینب  هدوهیب 

رتسکاخ رتسکاخ  سیردت ، یـسرک  بلق  ربنم و  ياه  هنیـس  رد  هاکناج ، متام  نیا  زا  اما  زورما  .درک  یم  باریـس  ار  فراعم  ناگنـشت 
تسین یناطیش  روصنم ، زا  رت  بیرفرپ  هآ ! .دیور  یم  ترسح 

غارـسمالسلا هیلع  قداـص  بتکم  زا  رتدـنمجرا  خـیرات ، .دروآ  درگ  دوخ  يارب  ار  هشیمه  ياـه  تنعل  دزیرب و  نینچ  ار  دوخ  رهز  هک 
.دنا يرگنشور  ماگشیپ  نیمشش  نویدم  ار  شیوخ  یگدنبات  بط ، مالک و  ریسفت ، تهاقف ، ناگراتس  .تشادن 

، گوس ساـبل  رد  عیقب  زورما  .تسا  هدرک  رپ  دوخ  نوـنکا  نویـش  زا  ار  ناـهج  هنیدـم ، .کـشا  تسا و  کـشا  عـیقب ، زورما  هیاـمرس 
یم تیلـست  ثیداحا ، نیرز  ياه  گرب  یمامت  هب  هک  تسا  یکـشا  راونالاراحب  شناد ، تسا و  نایعیـش  تبرغ  ياه  کـشا  هدـیکچ 

.دیوگ
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( رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

یناما مثیم  / ناراب ترضح 

رب دزادـنا  یم  هیاس  هک  تسا  شطع  نابایب  رد  نابایب  .تسا  هدیکـشخ  ناشیاه  هشیر  هک  بایرد  ار  هنـشت  ياهریوک  ناراـب ! ترـضح 
.كاخ

؟ تخاس یهاوخ  یِک  ار  تلادع  رهش  نامرآ  .دنا  هتشادرب  كرت  نیمز ، ياه  هحفص 

؟ دروآ یهاوخ  ناغمرا  هب  یِک  ار  قشع  هلضاف  هنیدم 

.راید نیا  زا  دنا  هدنارپ  ار  اه  هتشرف  .تسا  هدروآ  موجه  رهش ، هب  یبوچ ؛ ياه  هرجنپ  هب  دبوک ؛ یم  هتسب  ياهرد  هب  وید ،

ریگ همه  ییاهر ، قوش  دـیزو ، دـهاوخ  زاورپ ، يوب  هک  دـهد  یم  دـیون  دـمآ ؛ یهاوخ  هک  دـهد  یم  دـیون  نابایخ  رد  هتخیر  ياهرپ 
.دش دهاوخ 

.دنکارپ دنهاوخ  ار  توارط  رذب  دنارتسگ و  دنهاوخ  ار  ناشاه  هفوکش  میمش  هک  رابب  هدیسر  ون  ياه  هچنغ  نیلاب  رب  ناراب ! ترضح 

.اه هناخ  تفرگ  دهاوخ  ندش  ون  گنر  .اه  ماب  تشپ  زا  درک  دهاوخ  عمج  ار  اه  یگنهک  درب ؛ دـهاوخ  دوخ  اب  ار  یجرـش  ياوه  داب ،
جوم اه  هناخدور  .نامسآ  زا  دیآ  یم  بآ  رشرش  يادص  دننز ، یم  دایرف  اه  نادوان 

! دیاش تسا  نافوت  .دنا  هتشادرب 

ار هدـش  مگ  ياه  هلفاق  نزب ! قرو  ار  یلاس  کشخ  هچرتفد  .تسوت  تنم  یب  ياـه  تسد  هب  زرواـشک ، ياـه  مشچ  ناراـب ! ترـضح 
.ناشرهش هب  نادرگرب 
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.نک ور  ریز و  ار  هایس  ياه  بش  دنا ؛ هداد  تسد  زا  ار  ناش  ییادیش  اه  هلعش  دنا ؛ هدش  روک  اه  لعشم 

! دنا يولع  تلادع  هنشت  هک  اه  هچوک  نیا  رب  رابب  هدش ! شومارف  ياه  شزرا  نیا  رب  هتفرگ ، كاخ  ياه  هیواز  نیا  رب  رابب 

ار اهدرد  اه و  فرح  ولگ ، رد  تسا  هتسب  خی  ایند  نافعـضتسم  شطعلا  يادن  .دسر  یمن  شرع  هب  کشخ ، ياه  نابز  ِبآ  بآ  ياون 
.دنا هدیشک  ریجنز  هب 

؟ تسش یهاوخ  ار  اهراوید  نت  هرطق ، هرطق  یِک  دیراب ؟ یهاوخ  یک  وت ؛ يوب  هب  تسا  هدرک  نامقشاع  رحس ، میسن  ناراب ! ترضح 

؟ میریگب ناراب  نشج  ات  دمآ  یهاوخ  یک 

هدیسرن نآ  نامز  ایآ  »

»؟ يرابب هدرم  نیمز  نیا  رب 

یتاجنروپ یفطصم  !/ غیرد یب  يراج  يا 

.یتسین هک  یتقو  وت ، اب  مینک  یم  يروجهم  یقاتشم و  قشم  هک  تسا  لاس  اهرازه  ام ، نم و  ...دیآ و  یم  ما  هبدن  يادص 

وت نتشاد  تسود  يایرد  هب  ار  میاه  کشا  همشچ  هک  نم  ینک و  یم  رارکت  يرود ، هعمج  ره  ار  رادلد  یبات  یب  راظتنا و  سالک  وت ،
!؟ منک تشک  شیپ  ار  مقشع  يادص  هزات ، قه  قه  مادک  اب  ما ، هدرک  يراج 

رترادزان مه  باتفآ  زا  وت  يور  اما  ، منک یم  وت  يور  گـنهآ  هک  یتقو  تسا  هاـکناج  هچ  ناـمدرم ! رب  یناـبرهم  غیرد  یب  يراـج  يا 
! مناد یم  هآ ، ...وت  اما  بیاغ ، هاگ  تسا و  رضاح  هاگ  باتفآ ، .تسا 

دتفا تبیغ  روضح و  هک  یباتفآ  وچمه  هن  وت  »

یگدنز سفن  یـسوم و  ینارون  تسد  حون و  یگرزب  میهاربا و  راثیا  ياوه  ملد  یتقو  یتسه  هک  نانچمه  وت  دنیآ و  دـنور و  نارگد 
ا دنک ! یم  ممارآ  هک  تسا  سگرن  لگ  هحیار  راگنا  موش ، یم  یلع  دمحم و  هام ، دیـشروخ و  گنتلد  یتقو  دنک ، یم  یـسیع  شخب 

ِراد ثاریم  میزوسب ؟ مییرگب و  مییوگب و  دـنک ، یم  اه  ناج  همه  نامهیم  ار  تلادـع  هک  وت  مرگ  ياه  تسد  هرطاخ  زا  یک ، اـجک و 
نیا رب  وت  ات  دـنناریح  هدـشن ، دـلوتم  ياه  هفوکـش  تسا ؛ هدـش  اه  یگتـسخ  هدز  غاد  ریوک  نایمدآ ، نیمزرـس  راـهب ! ياـهربا  ِگرزب 

.يرابب ینک و  يرذگ  راز ، هتخوس 
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.منام یم  هودنا  هب  اهنت  .تسا  هدش  لدب  هژاو  یب  ینالوط و  يدرد  هب  نم ، ياه  فرح  اما  دیآ ، یم  ما  هبدن  يادص 

! رتفد نیا  زا  ناوخب  يرود  لصفم  ثیدح  دوخ  وت 

...دیآ یم  ما  هبدن  يادص 

يدمحم سابع  / مالس رطع 

میاه سفن  حبص ، ره  .دنک  زاغآ  ندیبات  تا  یناشیپ  هام  زا  زور  هکنآ  زا  شیپ  مهد ؛ یم  مالس  وت  هب  باتفآ  عولط  زا  شیپ  حبص ، ره 
.دنک يراج  تیاه  مدق  شیپ  رد  ار  میاه  مالس  رطع  اهدور ، يراج  يادص  دیاش  منک ، یم  ریزارس  اهدور  شطع  رد  ار 

؛ ییاه یکیدزن  نیمه  هک  دـنیوگ  یم  ام  هب  هشیمه  تیاه ، کـشا  يوب  اـما  يا ، هداتـسیا  اـم  هب  کـیدزن  هطقن  نیرترود  رد  وت  دـیاش 
هنابیرغ ياه  هراتس  نیمه  زا  رت  کیدزن  یلیخ  .دنا  هدوب  تمالک  رطع  ندینش  هنشت  هشیمه  هک  ییاه  سفن  نیمه  زا  رت  کیدزن  یلیخ 

هدینارتسگ ام  تیدـبا  رـس  رب  ار  تا  هیاس  هک  یتسه  يورـس  نیرترود  وت  .دـنناد  یم  يربا  ره  زا  رتهب  ار  اه  هنوگ  هار  هک  ییاه  کشا 
! يا

يوب هکنآ  زا  رت  شیپ  ار  وت  يوب  نم  .تسا  هتـشاد  هشیر  لزا  زا  اـم ، قشاـع  هشیمه  ياـه  ناـج  رد  هک  یتـسه  یقـشع  نیرت  نهک  وت 
.ما هدرک  مامشتسا  مسانشب ، ار  ناراب 

.ما هدید  باوخ  دوش ، هدیرفآ  نیمز  هکنآ  زا  شیپ  اه  لاس  ار  وت  مان  نم 

یتح .ما  هدیسرپ  اه  هدنرپ  مامت  زا  ار  وت  ینابرهم  نم  .تسا  هدروآرد  مطالت  هب  ار  قشع  ياه  یتشک  هک  یتسه  ینافوت  نیرت  نهک  وت 
.دنوش یم  یهتنم  وت  ياه  مدق  ریز  هداج  هب  رهش ، نیا  ياه  نابایخ  همه 

! درک یهاوخ  عولط  دیشروخ  زا  شیپ  ادرف ، وت  هک  مراد  نامیا  نم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تراشب رون و  زا  یلیبنز  اب  هعمج 

! وت یب  هدوهیب  هچ  دنا و  هتشگ  هچوک  هب  هچوک  اهداب 

! وت یب  هدوهیب  هچ  دنا و  هدز  هناوج  تشد  هب  تشد  اه  كاخ 
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.تسا هدش  هدیشاپ  یهار  هب  مشچ  تاملک  يور  رابهودنا ، یتوکس  درگ  هدش و  هدرتسگ  اهدور  يور  تبرغ  وت ، یب 

.دنا هدروآ  مهارف  لواپچ  زا  يا  هتشپ  يرگرامعتسا ، هیفس  ناربراب  شکرس ، ياهراسخر  مومسم  ياه  تردق  وت ، یب 

.تراشب دروآ و  یم  رون  زا  یلیبنز  نامهم ، هعمج  مادک  هک  یتسه  يارب  تسا  ییامعم 

.دنا هدورس  دوجو  مامت  اب  ار  وت  یتمالس  نارگن ، لد  ياهرتفد  رد  دنا ، هدنام  راظتنا  برد  تشپ  هشیمه  هک  ام  ياه  کشا 

.تسا هدیکچ  کیلول » نک  مهّللا   » هرطق هرطق  ام ، تاعاس  زا 

.رتشیب اه  هعمج  دننز ؛ یم  لاب  لاب  تهام  مان  درگ  اه ، هناورپ  .رتشیب  اه  هعمج  دنا ؛ هدوب  وت  گنتلد  هشیمه  اهربا 

.تیابرلد يادص  یب  تسا  یسک  یب  هرایس  نیمز ،

بورغ زا  رپ  هک  دـنریگ  یم  هاوگ  ار  هعمج  یبیرغ ، ياه  هندرگ  .تندـمآ  نیدرورف  کیپ  يور  تسا  هتـسشن  اـیرد  هاـگن  نک ، هاـگن 
.هآ دنا و  هدش 

.تسا هتفرگ  اج  تندماین  تعسو  هب  یمغ  حور ، ياه  هرفح  مامت  رد 

.دنا هدرک  هیکت  دسر ، یم  ارف  هک  يا  هعمج  هب  بیکشان ، ياه  هفطاع  هوبنا  میالم ! رهم  يا 

يا هنادازآ  چوک  دای  .دپت  یم  وت  هعمج  يارب  ام  یناراب  لد  فاص ، ياوه  رد  دنشک  یم  رپ  اه  هدنرپ  یتقو  هشیمه  ییاهر ! یعادت  يا 
.هدنخ رپ  دندیپس و  همه  هک  میتفا  یم 

؟ میهد همادا  اجک  ات  ار  شیوخ  يرگ  هحون  ... 

؟ دشخرد یم  نآ  رد  ترسح  ياهدیراورم  رطع  تسا و  راظتنا  شمان  هک  یمیدق  هچقودنص  نیا  يور  هبور  مینیشنب  تقو  هچ  ات 

.مینز یم  ملق  ار  دوخ  یکاخ  ياه  متام  طقف  وت  یب 

؟ یکاپ رادم  يولهپ  هبعک و  رانک  تنداتسیا  زور  دمآ ، دهاوخ  یک  دوب ؟ دهاوخ  اه  ینزملق  نیا  نایاپ  هطقن  هعمج ، مادک  ام ! يالوم 

.دییور دهاوخن  اه  ناشکهک  رد  ییایب ، هک  يا  هظحل  زا  رتاسر  ییادص 

هناـختولخ هشوگ  راـهچ  زا  يریگدرگ  تسا  شوخ  هچ  تیونعم و  هدـنام  كورتـم  ياـه  هژاو  رد  ندوـشگ  رپ  زور  تسا  شوـخ  هچ 
! ناهج
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ییاباب هسیفن  / روضح رطع 

نامز دندرک و  توکـس  ییاهنت ، ياه  هداج  مخ  چیپ و  رد  اه  هاگن  دش ، هتخاون  اه  بل  رب  عادو  ياون  اه و  لد  رب  ییادج  ياوآ  یتقو 
.تسا راشرس  تروضح  رطع  زا  مه  زونه  كاخ ، اما  دنام ، فقوتم  هنانگمغ -  تیاه -  ماگ  هقردب  يارب 

؛ میب دیما و  زا  راشرس  ياه  هیناث  سپ  زا  ییآ  یم  وت 

، تندمآ رید  زا  میب 

.هرابود یلصو  يارب  دیما  و 

دنخبل هب  ار  ندوب  وت  اب  میراپسب و  یـشومارف  هب  ار  ندوب  وت  یب  ياه  هظحل  رد  گنرد  یخلت  ات  رود ؛ ياه  هظحل  تشپ  زا  ییآ  یم  وت 
.مینیشنب

.یهد یم  ام  هب  ار  رگید  یحبص  دیون  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  زور  ینالوط ، یبش  یکیرات  سپ  زا  هک  باتفآ  نوچمه  ییآ ؛ یم  وت 

! دنکشب تا  ینامسآ  شوپزبس و  نارای  دیپس  ياه  بسا  ههیش  اب  نامز ، نیمز و  نیگنس  توکس  یکشاک 

! دنکفا نینط  اه  لد  رد  هلصاف ، دنلب  ياهراوید  تشپ  زا  تیادص  یکشاک 

...یکشاک

؛ ییآ یم  وت 

.تسا قشاع  هک  دیوگ  یم  ملد  ار  نیا 

ییاضر هدیمح  / تسا ییاهر  هناشن  تمان 

مادک رد  .مشک  یم  سفن  اه  تمـس  مامت  زا  ار  تندمآ  ياوه  .تسا  هدـش  گنت  کنخ  یمیـسن  يارب  ملد  تساجک ؟ تدای  لحاوس 
؟ يا هتسشن  هیواز 
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زا هدمآرب  یـسفن  اب  ات  ییاجک  دزاونب ؟ ار  نیمز  نامـسآ و  اهادرف ، رد  تندمآ  همزمز  اهزورید ، هدش  يرپس  ياوه  سپ  زا  ات  ییاجک 
؟ منک دایرف  دنا ، هدمآ  تزاوشیپ  هب  کیالم  هک  اجنآ  نامسآ ، ياه  هرادج  مامت  رب  ار  تمان  اهوهایه ،

؟ ینک همزمز  ار  تلادع  حبص ، ياه  هداج  رب  تیاه  مدق  نیلوا  اب  ات  يزیرب ، مه  رد  ار  كاخ  کیرات  ياه  بش  ات  ییاجک 

! دنرذگ یم  تخس  راظتنا ، ياه  هیناث  ردقچ  اما  ییآ ، یم 

.تسا ییاهر  هناشن  تمان  .اه  هلق  نیرترود  زا  رون  قارشا  اب  ییآ ؛ یم 

يدمحم هسیفن  / ...رگید هنیدآ  ات  هنیدآ  نیا  زا 

ترـسحرپ و یناتـسد  اـب  همه  تسا و  هدرک  يراـج  اـم  تارطاـخ  رتـفد  رب  ار  شا  هرفـس  هنیدآ ، مه  زاـب  .تسا  هعمج  بورغ  مه  زاـب 
.میا هدش  هریخ  شباتفآ  بورغ  هب  هودنارپ ، یهاگن 

؟ یناوخ یمارف  ربص  هب  ار  ام  هیآ  نیمادـک  اب  یناـشن و  یم  راـظتنا  هب  ار  اـم  ناـشن ، یب  هیداـب  نیا  ياـجک  اـت  زبس ! روضح  يا  یتسار !
رهاوظ هب  رتمک  نام  بلق  مینیشن ، یم  تندمآ  دیما  هب  رتشیب  روش ، قوش و  یب  ياهزور  نیا  رون و  یب  هنامز  نیا  هناتسآ  رد  هک  هچره 

.ددنب یم  لد 

هتسب وت  ریخرپ  ناتـسد  هاگن و  هب  ام ، مطالترپ  ياه  لد  نادیماان ! بلق  رون  يا  دیحوت و  هدنز  هیآ  يا  ادخ ، دنگوس  نیرت  فیرـش  يا 
.شاب تناقشاع  هدید  مخز  ياه  بلق  مایتلا  ایب و  هدش ؛

! رادم غیرد  ار  تا  یهلا  رون  تناقشاع  زا  باتب و  ام  رب 

یناخ یلعدمحم  ناوضر  / رون رفاسم 

منامشچ تسا  هدش  لگ  زا  رپ  راهب و  زا  رپ 

منامشچ تسا  هدش  لّزغت  تشد  هک  ایب 

! دیشروخ رفاسم  يا  روضح ، غاب  هچوک  هب 

منامشچ تسا  هدش  لپ  ار ، وت  زبس  روبع 
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ار تهار  هدومن  ناغارچ  هدید ، کشا  ِز 

منامشچ تسا  هدش  لمجت  لها  ردقچ 

دیوگ یم  کشرس  ناور  لیس  هک  ایب 

منامشچ تسا  هدش  لمحت  ربص و  نودب 

ام ِیفرب  ياه  هماج  تسا  هدش  بآ  هک  ایب 

منامشچ تسا  هدش  لگ  زا  رپ  غاب  هک  ایب 

؟ ییآ یم  تامس  نیمادک  هعمج ، مادک 

منامشچ تسا  هدش  لسوت  ياعد  زا  رپ 

يریدن هیقر  / سپاولد

سپاولد ياهرواب  يوس  نآ  زا  دیآ  یم 

سپاولد ياهرد  نیا  شوغآ  ات  زور  کی 

دشوج یم  بآ  يداو  تفه  زا  بارس  ياج 

سپاولد ياهرجاه  دید  دادتما  رد 

دنباوخ یم  هدوسآ  سپس  دباوخ  یم  بوشآ 

سپاولد ياهرجنخ  هتسخ ، ياهریشمش 

دندرک قد  هناد  بآ و  رکف  یب  مه  زورما 

سپاولد ياهرتوبک  يربص  یب  ماب  رب 

دزیخرب گرم  زا  لیسف  نیا  دیایب  دیاب 

سپاولد ياهربعم  درس  شرف  گنس  زا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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